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Przedmowa.

W niniejszej ksice przedkadam pod askawy sd
szanownych ziomków moich, o ile by moe cao pod

wzgldem historyi, literatury i teoryi stenograficznej, czem

cho po czci wypeniam dotkliw luk na tern polu

w pimiennictwie naszem. Dotychczasowe moje, jak i

moich szanownych kolegów, czonków Towarzystwa ste-

nografów polskich i ruskich, nabyte praktyczne dowiad-

czenia, umoliwiy mi zbliy wymagania sztuki steno-

grafowania do wymaga i waciwoci jzyka naszego.

Pod tym wzgldem, sdz e praca moja jest pierwsz

tego rodzaju, jak równie pierwsz samoistn prac,

z najcilejszem uwzgldnieniem teoryj gramatycznych

jzyka polskiego. Wychodziem bowiem z tego zaoenia,

e bez dokadnej znajomoci jzyka, nietylko niepodobna

utworzy dobrej teoryi stenograficznej, ale i niepodobna

jej si wyuczy, dlatego te zczyem ze sob te dwie

umiejtnoci w spólnem zestawieniu. Zasadnicze a nawet

wprost sobie przeciwne, naszego od niemieckiego jzyka

rónice w go^owni, soworodzie i skadni i

tylko jemu waciwe szczególnoci, wymagay odpowie-

dniej zmiany teoryi w systemie Fr. Ksaw. Gabelsber-

gera, utworzonego dla jzyka niemieckiego, gdy zalety i

korzyci jakie tene system przedstawia dla jzyka nie-

mieckiego, nikn w miar wikszej lub mniejszej rónicy

jzykowej. Zmiany te przeprowadziem, przez utworzenie
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wasnej teoryi stenograficznej stojcej w cisym zwizku
z duchem mowy naszej , co wcale nie da si osign
przez wzajemn przemian oznacze dla pojedynczych

liter. Niczem niekrpowanej "swobodzie w skadni i

pynnoci mowniczej jzyka naszego, przeciwstawi naj-

wiksz swobod w pisaniu stenografi i miasto 14 do 16

nieruchomych znaków, jak to ma system niemiecki i

inne , sprowadzam w nauce mojej , t w kadym razie

uciliw niedogodno waciwie tylko na 3 tj. na c

(pomocnicze)
9 fip, gdy d i drugie oznaczenie dla

cz nie przedstawiaj adnych niedogodnoci, za ozna-

czenie dla t nad lini, jest tylko wzgldnie nieruchomem,

gdy przez przyjcie tego samego oznaczenia pod lini

dla pokrewnego mu c tem ostatniem bez obawy jakiejkol-

wiek zamiany i t zastpywa moemy. Z przybranek,

jest tylko pó, pod, przed nieruchomem. Lecz nierucho-

mo i tych kilku znaków staje si prawie niepostrze-

on przez uruchomienia reszty i przez przyjcie w za-

sadzie jednej linii gównej idealnej atoli uzupenianej

dwoma linijami pomocniczemi. Kad pojedyncz zgo-

sk wyraa pojedynczy znak lub uproszczona grupa

znaków cile dla siebie wypisanych, przez co atwo i

pewno w odczytywaniu tudzie krótko w wypisywaniu

wiele zyska powinna.

Nauka moja ma przedewszystkiem to zadanie, by

szczególniej uczcej si modziey i tym , którzy z po-

woania lub obowizku pisa musz, uatwi jak naj-

wiksz moliw oszczdno czasu , tego nieocenionego

i niczem niewynagrodzonego kapitau, który dzisiaj z nie-

pojtem zapoznaniem , marnotrawimy na tak , czysto

mechaniczn prac, jak bezsprzecznie jest pisanina zwy-

czajnem pismem. Temu marnotrawstwu czasu zapobiedz

i wszelakiej pracy umysowej uly, jest najpierwszem i

najywotniejszem zadaniem stenografii. Nauczenie si tej

pod kadym wzgldem bardzo poytecznej nauki wy-



maga wprawdzie ju pewnego stopnia dojrzaoci i wy-

ksztacenia umysowego, atoli po najwicej 36 godzinnem

(rozumie si z stosownemi przerwami) studyum, mona
si jak najdokadniej wyuozy caej teoryi, praktyczna

za wprawa zaleyc bidzie od uzdolnienia kadego poje-

dynczego uczcego si. Dzieko to moje, jest nietylko

do uytku przy wykadach szkolnych stenografii, ale i

dla wasnego studyum domowego obmylanem.

Daleki jestem od mniemania, jakobym, jako jednost-

ka, moj wasn prac wszystkie systemowe wtpliwo-

ci i triidnoci w stenografii dla jzyka naszego roz-

wiza, owszem mam to przekonanie, e dopiero pó-

niejsza wspólna praca, dowiadczenia i sumienna kry-

tyka, wydoskonal wiedz stenograficzn u nas, do

czego moj dzisiejsz prac radbym jedynie drog uto-

rowa i przynajmniej surowy lecz zdrowy materya do-

starczy. Takie uznanie poczytabym sobie za zaszczytne

dla mnie i zupenie wystarczajce wynagrodzenie trudów

i pracy, poczonych z wydawnictwem tej ksiki.

yczeniem tak Dyrekcyi, jak i Wydziau Towarzy-

stwa stenografów polskich i ruskich byo, abym z nauk
stenografii polskiej

,
poczy w oddzielnych czciach

nauk stenografii ruskiej i niemieckiej, tudzie bym ze-

stawi krytycznym sposobem wzory wszystkich nowo-

czesnych systemów stenograficznych zagranicznych i kra-

jowych. Atoli nadspodziewana objto niniejszej ksiki
nie pozwala mi temu yczeniu t ra zado uczyni.

Przedmioty te wymagaj napisania drugiego dzieka o

podobnych rozmiarach, czego przy moich zatrudnieniach

adn miar na razie nie mógbym uskuteczni. Jak czas

i rodki pozwol — to nauk stenografii ruskiej podug

wasnego ukadu za nauk stenografii niemieckiej odpo-

wiednio jej rozwojowi w Niemczech, wydam w osobnych

dziekach, a krytyczne zestawienie systemów stenogra-
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ficznych zatrzymuj jako najodpowiedniejsz publikacy,

do majcego obecnie powsta czasopisma stenograficznego.

W kocu czuj si zobowizanym przeprosi szano-

wnych pp. przedpacicieli za zwok w obecnem wyda-

wnictwie, które w istocie, mimo naszych najszczerszych

chci i usiowa, mimowoi utykao na nieprzewidywane

trudnoci a oraz skadam niniejszem publiczne podzi-

kowanie szanownemu p. Józefowi Siedmiograjowi za

szczer i przyjacielsk rad i pomoc, jakiej w tern tru-

dnem przedsiwziciu cigle od niego doznawaem i To-

warzystwu stenografów polskich i ruskich, które z chwa-

lebn gorliwoci pracujc od lat 5, nad rozkrzewianiem

i wydoskonalaniem nauki stenografii w kraju, dao ini-

cyatyw do powstania niniejszej ksiki i wydawnictwo

teje skutecznie wsparo, pomimo e szczupym tylko

zasobem funduszów rozrzdza.

Spraw stenografii, uwaam jako spraw caego,

owieconego ogóu — jako cile zwizan z spraw
owiaty. Po dobrych podrcznych ksikach szkolnych

i naukowych, powinna sta stenografia na pierwszem

miejscu; z tego te powodu polecam t ksik moj
askawemu poparciu tych ziomków moich, którzy gorli-

woci swoj okoo owiaty naszej, zawsze stali i stoj

na wysokoci swojego stanowiska.

We Lwowie w Maju 1868.
F. J. J.

Towarzystwo stenografów polskich i ruskich czujc

ywo brak rzeczywicie dobrej i praktycznej, a wyma-

ganiom jzyka polskiego odpowiedniej nauki stenografii,

polecio sw uchwa z dnia 24. lutego 1867 panu Fe-

licyanowi J. Jackowskiemu wypracowa „Nailkg steno-

grafii polskiej" podug zasad sys
t
t emu Franciszka

Ksawerego Gabelsbergera z uwzgldnieniem
najnowszych bada naukowych i dowiad-
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cze praktycznych, nabyty eh przez swoich
czonków w kilkuletniej praktyce publicznej
i wybrao równoczenie komisy ze znawców,
do jej zbadania i uzupenienia.

Podpisana komisya zbadawszy jak najsumienniej i

wszechstronnie przedoon sobie, przez p Felicyana J.

Jackowskiego ksik: „Nauka stenografii polskiej" a zna-

lazszy j z naszemi kilkoletniemi dowiadczeniami prak-

tycznemi i wymaganiami jzyka polskiego i sameje

sztuki, pod kadym wzgldem zupenie zgodn, w dal-

szem i ostatecznem wykonaniu poruczonego sobie przez

walne
t
zgromadzenie Towarzystwa stenogrofów polskich

i ruskich mandatu, zalecamy niniejszem jak naj-

usilniej rzeczon ksik kademu, ktokol-

wiek pragnie naby tej w yciu codziennem nader po-
danej i potrzebnej nauki a oraz wyraamy to silne prze-

konanie, e ksika ta wypracowana z wyczerpujc
gruntownoci i znajomoci rzeczy, przyczyni si nieza-

wodnie do prawdziwego rozwoju nauki stenografii w kraju,

suc jako kamie wgielny jednoci pisarskiej i pod-

staw do dalszej skutecznej pracy na polu cisopisar-

stwa polskiego.

Komisya praktycznych stenografów polskich.

We Lwowie dnia 9. lutego 1868.

Józef Siedmiograj m. p. Wod. Romaski m. p.

przewodniczcy komisyi. stenograf sejmowy I. klasy.

Lech Daniowicz m. p. Józef Muller m. p.

stenograf sejmowy I. klasy. stenograf sejmowy I. klasy.

Maryan Kuczyski m. p.

stenograf sejmowy.
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W Dziale I.

Stron. : wiersz

:

zamiast: czytaj

:

1 2 od góry miedzy narodowych midzynarodowych

4 15 , <ppa^|Tv Ypa<pstv

4 16 „ Tisriopis Tesnopis

7 7 od dou Dr. Julius Zeibig &Drezdua Dr. Julius Zeibig z Drezna

23 6 ,.
obywateliwzgldem obywateli wzgldem

28 17 „ by .. profesor by... profesorem

38 10 od góry Jean Felicite Couon

de Th'venont

Jean Felicite Goulon

de Thevenont

39 3 Conen de Própean Couen de Própean

41

{,

12 od dou
13 od góry

n r> » n

42
14 od dou n n » n *

63 14 » Gisan Giesen

65 16 od góry czytelnem, piknem czytelnóm i piknóm

71 7 od dou Conen do Própóan Couen de Própóan

76 8 „ i Kerndorffera, nauka ry-

chopisu podug wa-
snego ukadu

i Kerndorffera nauka rycko-

pwu, podug wasnego

ukadu z imienia nie-

znanego autora

76 14 „ w mi astach

W dziale II.

w miastach.

Stron. wierz

:

zamiast: czytaj

:

6 1 od dou 1) , " 1) n^ U
'

10 (§. 22) 19 od góry c, , f p> t, Z C, 6, fy P, t, Z

13 f. 18 „ ki poow s „<j
u poow

14 §. 28 11 od dou dz, d, f, p, t, i dZ, d, fy P, ty z

20 4 od góry swoim szczegóowym

znakiem „\ w

swoim szczegóowym zna-

kiem „/ {i

41 §. 76 1 od dou przyp. 4. jak 1. przyp. 4. jak 2.

44 a) 3 od góry cinki cienki

46 O- m.) 13 n przypad. 3. przypad. 2.

47 (1. P) 13 „ przyp. 6. ta przyp. 6. ty

50 10 od dou za obydwa piszemy przez

2 i po nim o

za obydwu piszemy przez

2 i przed nim o

65 10 od góry d) e)

68 II. Tryb idealny III. Tryb idealny

69 (8- 108) 16 , czynny czasu przeszego czynny czasu przyszego

69 (§. 109) 14 od dou gasy gasn
60 (§• 114) 12 widziany wiedziany

66 (§• 130) 2 „ które 7. którye 7.

07 4 od góry któryzto 25 któryeto 25.



DZIA I.

HISTORYCZN0-RRYTYCZNY.





Pogld historyczno -krytyczny na znaczenie, po-

wstanie i rozwój stenografii i jej literatury.

Les sciences doivent leurs progres aurt

methodes rendues plus simples.

(Condillac. Cours d^tudes).

Cigy stopniowy rozwój umysu czowieka i z nim w
parze idcy rozwój stosunków spoecznych . i midzy naro-

dowych wskazywa i wskazuje niczem niezmordowanej sile

naszej moralnej nowe potrzeby i zadania, których zaspoko-

jenie i rozwizanie stoi na porzdku dziennym powszech-

nego odrodzenia si ludzkoci tak dugo , dopóki po dugich

i usilnych pracach w miar zdobywanych pojedynczych czyn-

ników — wreszcie nie stanie si faktem dokonanym to, co

wieki przedtem pomylano i szukano.

ródem nigdy niewysychajcym — si oywcz, iskr

cigle tlejc ^— alf i omeg nieustannego pochodu ludz-

koci ku swemu ostatecznemu odrodzeniu si — jest myl
czowiecza , a warunkiem jej powodzenia i skutecznej dziaal-

noci jest nie samo powstanie lecz zarazem uzewntrznienie

i wzajemne poznanie si myli, gdziekolwiek i u kogokolwiek

ona powstaje. W pierwocinach rodu ludzkiego , do uzewntrz-

nienia i wzajemnego udzielenia sobie swoich myli i spo-

strzee, wystarczay czowiekowi giesta i sabo rozwinita

zdolno mówienia— w miar jednake zwikszania si zakresu

poj i dziaalnoci duchowej , ta zdolno mówienia rozwija

si, przybiera na mocy i obfitoci, ruguje zupenie giesta i wy-

radza si wreszcie z koniecznoci w wielkie mnóstwo jzyków,

czyli mnóstwo odrbnych sposobów wyraania swoich myli

za pomoc mowy.
i



Lecz ju w wiekach przedchrzeciaskich , kiedy umys
ludzki by jeszcze niemal w kolebce, mowa okazaa si nie-

dostateczn, bo poczuto potrzeb utrwalania myli wyra-

anych mow i przekazynia ich jako drogocennej , w caej
swej pierwotnej czystoci niezwichnitej spucizny nastpnym
swym pokoleniom.

I tak w gbokiej staroytnoci powstaje pismo odpo-

wiednie umysowemu rozwojowi swych wynalazców , mniej

lub wicej udolne do wiernego oddania tego co myl pocza
i gos na zewntrz objawi. Obok niezgrabnych hieroglifów

i pisma obrazowego u Egipcyan, Medów, Persów, Chinów,

napotykamy take sposoby pisemnego wyraania pojedynczych

(artykuowanych) gosów mowy ludzkiej u Fenicyan, Hebraj-

czyków, Greków i Rzymian. Sposób ten ostatni wyraania

swych myli za pomoc pisma zgoskowego — przez dugie

wieki i pokolenia, ulepszajc i ksztacc si przedstawia nam
si wreszcie w formie naszego , co do zewntrznych ksztatów*

bardzo piknego a nawet doskonaego dzisiejszego pisma

zwyczajnego. Pismo ^yic powitao z potrzeby utrwalenia

myli ludzkiej i wycznie dla jej usugi, lecz maa chwilka

zastanowienia si >vykazuje nam t potworn sprzeczno

jaka zachodzi midzy niemi. Myl ludzka, ta iskra boskiej

istoty wlanej w jestestwo nasze, ten jedyny najpotniejszy

czynnik wszystkich naszych zdobyczy moralnych, wiedzy i

umiejtno, to najszybsze z najszybszych poj jest zostawione

na ask i nie ask zawodnej pamici i nareszcie na ask
i nieask tak ówiej usugi, jak jej nie zdoa pismo

zwyczajne

!

Kto z nas dzisiaj cho w przyblieniu oceni moe ogrom

strat dla powszechnego rozwoju ludzkoci wynikych std, e
pierwotnych dziejów ludzkoci nie spisaa wiernie rka praoj-

ców naszych jako wiadków naocznych , lecz przekazawszy je w
podaniach sownych swym synom i wnukom , oddaa te skarby

nieocenione na pastw pleni -i naleciaoci', obskurantyzmu

i niedbalstwo onych ciemnych wieków, tak e dzi pomimo

caej bystroci naszego krytycznego zmysu i kilkuwiekowej

mudnej pracy i lczenia tylu uczonych mów, jestemy



zawsze jeszcze dalecy od rzeczywistoci i gubimy si tylko

w samych teoryach i domysach ! Ile to prawd dzi napróno

szukanych , zagino w niepamici wieków —* bo ich nie spisano

,

ile to pomysów prawdziwie wielkich, wzniosych, zagino
w tym dugim szeregu czasu, z chwil swego powstania— bo

pami pod natokiem wrae i utrudzenia odmówia swej

posugi, a pismo zwyczajne nie mogo za myl zdy —
a ile to podobnych i niczem niepowetowanych strat z powodu

rozwlekoci pisma, ponosimy dzisiaj niemal z kad chwil? ...

Któ to pojmie i obliczy? . . .

Rzeczywicie sprzeczno ta midzy, szybkoci myli a

powolnoci pisma jest nietylko dziwn, ale i niepojtem

zjawiskiem, zwaszcza w czasach niniejszych gorczkowego

i rwicego pospiechu, jaki przenika cay tegoczesny ruch

umysowy narodów—w czasach niniejszych, w których czas i

prac jako najdroszy kapita nauczylimy si ju po susz-

noci ocenia i ile monoci oszczdza!

Trudnoci i niekorzyci, jakie napotyka myl ludzka w
pimie zwyczajnem, nim si stanie powszechn wasnoci,
uczuway ju i narody staroytnoci, mianowicie u ydów
widzimy obok obszerniejszego sposobu pisana, sposób u-

proszczony, zwiliejszy czyli tak nazwane pismo demotyczne

lub rabiskie, to samo i u Egipcyan obok hieroglifów i

pisma obrazowego, inne krótsze prawdopodobnie zgoskowe,

tylko samej kacie kapanów, jako najwicej inteligentnej

warstwie narodowej
,
przystpne — a Rzymianie , ten naród

stójmy na wysokoci wyksztacenia umysowego i politycznego

i na polu wiedzy stenograficznej przyszli do zadziwiajcej do-

skonaoci i biegoci. Napotykamy bowiem wiarogodne lady

w historyi, e ju od roku C5prz. Chr. niemal byy waniejsze

rozprawy senatu i zgromadze ludowych stenograficznie spisy-

wane mianowicie za pomoc dzisiaj tak zwanych „nót tyronia-

skich", mogcych nie pod jednym wzgldem suy za wzór

nowoczesnym naszym systemom stenograficznym , doprowadzo-

nych pod wzgldem teoryi i praktyki do najwikszej dotd
moe mao pojmowanej doskonaoci i pojedynczoci.

3*



Nim si zajmiemy obszerniejszem przedstawieniem
historyi powstania .i rozwoju stenografii, wypada nam wprzódy
zastanowi, si co jest stenografia? Stenografia jest to umie-

jtno uproszczonego sposobu pisania za pomoc pojedyn-
czych, atwych do nakrelenia i wzajemnego poczenia a

nawet zlewania si znaków stenograficznych , odpowiadajcych
pojedynczym goskom zwyczajnego alfabetu. W pisaniu steno-

grafi nie kierujemy si etymologiczno filologicznemi zasadami,
lecz gówn zasad „pisz tak jak i co syszysz" a usugujc
si stenografi, jestemy w stanie przy moliwem najwikszem
oszczdzeniu czasu i przestrzeni,, spisywa nie tylko naj-

szybciej wygaszane mowy jak najdokadniej i dosownie
równoczenie ze sowami mówcy, ale te i wasne pomysy
niemal tu z ich powstaniem. Stenografia (od (Jtsrdg cile
i cpQa(psTv pisa — cile pisa, scisopis — Tisnopis .

—

Kurz oder Engschrift — Shorthand — arcta scriptura) jest

tern lepsz i celowi swemu odpowiedniejsz, im równie atwo
i korzystnie si pisze i przez ' kadego z t sztuk obznaj-

mionego w dowolnym czasie zt sam atwoci da si odczyta,

dalej gdy przy cisem uwzgldnieniu wewntrznej budowy

jzyka, do którego ma by zastosowan rozporzdza znakami,

dajcemi bd to przez swe> wypisywanie lub poczenie,

jednem poruszeniem rki wyrazi odpowiedni gos (sylab —
zgosk, Laut/ Silbe) mowy ludzkiej; sowem stenografia

winna iloczasowo i podmiotowo przedstawia, t. j.uzmysowia

mow a wzgldnie myl ludzk, w jej pojedynczych, arty-

kuowanych odcieniach czyli gosach. Nie trzeba wic bra
stenografii za jedno i to samo z tachygrafi (rychopis,

Schnellschrift) czyli nauk szybkiego pisania i spisywania za

pomoc zwyczajnego bd skróconego bd uproszczonego

pisma ; albowiem stenografia czy w sobie w nieporównanie

wyszej potdze mono szybkiego spisywania— i to wiernego

i dosownego — co za pomoc tachygrafii nigdy osign nie-

zdoano. Zalety te , stwierdzone s po dzi dzie w niewtpli-

wy sposób przez praktyk kilkudziesicioletni a my bdziemy

si stara cho w maym zarysie wykaza wielk uyteczno
i donioso stenografii

,
jako czynnika powszechnego postpu



ludzkoci i nie mniej wanego od sztuki drukarskiej, elaz-

nych kolei i telegrafów. Dzi, gdy owiata wciska si pod

strzech najuboszego i konieczno pisania i uczenia staje si

niemal warunkiefn bytu dla kadego narodu i jego jednostek,

pragncego w przyszoci godne siebie zaj stanowisko midzy
innemi narodami, pismo dzi zwyczajne, zabierajce niesycha-

nie wiele drogiego czasu bezpowrotnie dla czysto mechanicznej

pracy, wyrzdza naszemu umysowemu ksztaceniu si trudne

nawet do obliczenia szkody. Chciejmy tylko wzi na uwag
e n. p. autor podny i genialny — lub kady inny, majcy
obowizek podzielenia si z ogóem spoeczestwa swego

swemi umysowymi zdobyczami, ma napisa dzieo o 20

arkuszach druku. Potrzebywa on bdzie, posugujc si
zwykem pismem, najmniej 100 arkuszy papieru zapisa w
tym celu, a gdy dalej przyjmiemy z jego strony najwiksz
moliw pilno i wytrwao, to w kadym razie z t prac
nie prdzej jak w dniach 50 do *60 bdzie gotów; przeciwnie

za, gdyby umia stenografowa , to samo zadanie uskutecz-

niby w 6 do 10 dniach na 8 do 12 arkuszach papieru,

azatem prócz oszczdnoci frardzo znacznej w materyale,

zyskaby niesychanie duo czasu, tak do odpoczynku jak i

do dalszego wasnego ksztacenia si lub przedsibrania innej

równie poytecznej pracy, zwyczajnie pochonitej przez

czysto mechaniczn pisanin. Przepomina take nam nie

mona, e cay i urok i sia pomysu, tylko z chwil jego

powstania wiernie na papier moe by przelan , zatraca si
bezpowrotnie, gdy do spisania jakiej myli dopiero po nie-

jakim czasie przystpujemy, bo albo wnet to zapominamy albo

czstokro przez rozwleky sposób pisania unueni tracimy

wszelk ch i mono do duszej pracy umysowej ; co

niesychanie tamuje rozwój pimiennictwa narodowego i

naukowego. Miasto bowiem 25 a nawet 40 tomów lub dzie,

jakie za pomoc stenografii rocznie w wiat puci by mona,
ledwie 2 lub, 4 tomy pojawia si, bo tyle zwykem pismem

spisa i do druku przygotowa jest autor wstanie, uno-

szc reszt swej drogocennej wiedzy najczciej do grobu,

bo mu zabrako fizycznego czasu do jjej przelania na papier,



Wprawdzie napotyka si daje w .tym kierunku bardzo cz-
sty zarzut, e stenograficzne pismo z powodu swego maego
rozpowszechnienia nie moe samo przez si suy za pod-

staw do druku, i e przedtem zawsze bdzie potrzeba za

pomoc zwykego pisma stenogram przepisa, nim go do

druku mona poda; zarzut ten upada jednake w
obec tej okolicznoci, e raz, daleko lej przepisa jak na-

pisa, a powtóre e przepisywanie mona w kilka a nawet kilka-

nacie rk uskutecznia, co nie przedstawia najmiejszych

trudnoci, bo stenograficzne pismo daje si z t sam, at-

woci odczytywa co kade inne lub nawet i- druk, a

zreszt przy rozpowszechnianiu si stenografii i takie prze-

pisywanie staby si mogo zupenie zbytecznem.

W sdach cywilnych
,

gdzie przy rozprawaoh protoko-

larnych i ustnych wymagajcych natychmiastowego roz-

strzygnicia, dzi urzdnicy upadaj pod nawaem pracy

czysto mechanicznej jak jest pisanina, i przeciw swej naj-

lepszej chci i wbrew przepisom ustaw, sprawy przewle-

kaj si w nieskoczono
,
przez co strony w kocu ponosz

wielkie straty i koszta. Zasztraszajcej tej w swych skutkach

powolnoci przy wymiarze sprawiedliwoci w sprawach spor-

nych cywilnych , zapobiedz mona jedynie przez uycie ste-

nografii do spisywania protokoów przynajmniej w procesach

ustnych, przezco prócz oszczdnoci papieru i czasu, kada
sprawa mogaby by niemal w jednej godzinie przeprowadzon

i wierny protokó spisany, miasto jak to dzisiaj si prakty-

kuje, e do przeprowadzenia mao znaczcej sprawy zwykle

wyznacza sd kilka terminów nawet wkilkuletniem czasokresie i

spisuje kilkanacie lub kilkadziesit arkuszów protokoów.

Wano i wielk uyteczno stenografii jako pisma pro-

tokolarnego w sprawach sdowo - cywilnych
,
pojto i prze-

prowadzono w Anglii a poniekd i we Francyi, ostatniemi za
czasami poczyniono odpowiednie la oki i w Niemczech. Pose
Schreck, z okrgu wyborczego Pirna, wniós na ostatniem ze-

braniu stanów sejmowych królestwa saskiego
,
przy sposobnoci

ukadania nowej ustawy sdowej , by celem przyspieszenia

biegu sprawiedliwoci, protokoa przy rozprawach ustnych



wycznie stenografi, spisywano. Wniosek Schrecka pra-

wdopodobnie utrzyma si przy ostatecznem uchwaleniu

w mowie bdcej ustawy (procedury) sdowej , albowiem na

odbytej w tym celu publicznej dyskussyi w Drenie dnia

14go Lutego 18G7. w obecnoci saskiego ministra sprawie-

dliwoci p. Dor. Schneider i innych znakomitoci prawniczych

licznie zebranych, udowodniono nietylko przypuszczalno i

pewno stenografii jako pisma protokolarnego,, ale zara-

zem wykazano i uyteczno w uatwieniu pracy, oszcz-

dzeniu czasu, kosztów i materyaów.

Spisano bowiem w 5 minutach protokó, z odbytej

ustnej rozprawy na prób i w obecnoci znakomitych adwo-

katów Dor. Schelchera i Judrich, która niemal przez pó
godziny przez strony prowadzon bya. Protokó ten zosta

nastpnie * odczytany wl{ minuty z najwiksz dokadnoci
i wiernoci i tak sprawa moga by rozstrzygnit w mao
co wicej jak pó godziny czasu, sprawa która przy uyciu

rozwlekej pisaniny i nieodzownych z td dugich terminów

,

w innym przypadku ledwie za cay dzie do koca moe by

bya doprowadzon. Nie trzeba zapomina e i za pomoc
pióra mona stenografowa bardzo biegle i wygodnie i e
tutaj tylko o tego rodzaju spisywaniu mowa by moe. Sprawa

ta stoi jako naglca, na porzdku dziennym rcorganizacyi

sdownictwa w Niemczech, a wyrazem ywego zajcia ci ni
w kompetentnych koach jest najnowszemi czasy ogoszona

rozprawa w tej kwestyi, napisana z gruntown znajomoci

rzeczy przez Dr. Schulz
,

profesora prawa pastwowego na

Wszechnicy Wrocawskiej. Dla szczupoci ramek naszego

dzisiejszego zaoenia, o innych tego rodzaju publikacyach

musimy na teraz przemilcze, wspominajc nawiasowe szacown

bardzo w tej mierze rozpraw Dr. Juljusza Zeibiga & Drezna.

Przy przesuchiwaiiiach i rozprawach w sdach karnych

spisywanie stenografi zezna tak obwinionych jak i wiadków,

jest najwysz potrzeb sprawiedliwoci; tu bowiem zaley

czstokro sprawiedliwe rozstrzygnicie od jednego sowa

lub zdania; pami go przepomni, zwyke pismo go nie

ujmie, lecz uwadze i biegoci dobrego stenografa uj ono



nie zdoa. Ani prokurator, ani obroca nie s wstanie od-

powiedzi swemu szczytnemu powoaniu bez zapisków steno-

graficznych, a i sd moe wyda wtedy wyrok sprawiedliwy,

gdy ma ca rozpraw przed sob w wiernym obrazie. Au-

stryjacka procedura karna z roku 1853 rozporzdza w §. 257.

aby pierwotny protokó rozpraw , spisywano — wedle mono-
ci stenograficznie, niestety pikne to postanowienie jest

do dzisiaj -tylko martw liter; bo brak stenografów, brak

poczucia potrzeby stenografii u powszechnoci krajów korony

austryjackiej i brak wreszcie dobrej chci do jej wspierania.

Spodziewa si naley e i my nie pozostaniemy w tyle po

za narodami zachodniemi, gdzie sdy przysigych i publiczne

rozprawy s zaprowadzone ju i dla spraw cywilnych — a

jestemy ju prawie w posiadaniu sdów przysigych w
sprawach karnych dla spraw prasowych. W tych wypadkach

bez stenograficznych sprawozda i protokoów obej si

wcale nie bdzie mona i pierwsz czynnoci takich sdów
powinno by postaranie si o biegych i zaprzysionych

stenografów do swojej suby.
W wszystkich urzdach konceptowych a osobliwie w

kancelaryach adwokatÓAv , uycie stenografii przedstawia, nad-

zwyczajne korzyci w oszczdzeniu czasu, pracy i materyaów;

na Zachodzie, w Niemczech a nawet tu w Austryi po wikszych

kancelaryach adwokatów s stali stenografowie tak n. p.

midzy innemi wspomn si godzi, e obecny minister Dr.

Griskra i adwokat Dr. Sturm w Bernie maj u siebie staych

stenografów.

Do korespondencyi kupieckich, a nawet do telegrafom

wania, stenografia z powodzeniem da si zastosowa.

Stenografia ma w szczególnoci zadanie spisywania

wiernie i dosownie wygaszanych mów; zastosowanie jej

tedy w parlamentach, sejmach i wszelkich zgromadzeniach

naukowych i innych, stoi na pierwszym niemal miejscu.

Spostrzegamy dzisiaj nadzwyczajny ruch umysowy na

Zachodzie; tam odbywaj si zgromadzenia i rozprawy

publiczne jedna po drugiej, a wierne sprawozdania ogaszane

w dziennikach bezporednio zaraz po odbyciu zgromadzenia

,



rozchodz si na wszystkie strony i daj obfity temat do

dalszych rozpraw i wyrabiania w masie narodu bd ze wiata

umiejtnoci, bd politycznego, poj odpowiednich duchowi

czasu. Najmniejsze zdrone sówko niebacznie lub z namysem
wypowiedziane, nie ujdzie uwagi publicznoci i zasuonej

naganie, jak znowu z drugiej strony wzniose zasady i sowa
nie s skazane na niepami wspóczesnych i przyszych

pokole. Nie dziw wic, e narody zachodnie na kadem polu

i wszdzie nas wyprzedzaj, a niema w tern zasug naley

przyzna stenografii, oddawna ju tame troskliwe przez

wszystkie warstwy spoeczestwa pielgnowanej. Jakiej do-

niosoci s stenograficzne sprawozdania z posiedze sej-

mowych, bdziemy mieli sposobno w dalszem naszem

przedstawieniu nie jednokrotnie wykaza; protokóa bowiem

sporzdzane dzisiaj za pomoc zwykego pisma, zawieraj

ledwie lOtcz tego, co zawiera powinny i dla tego wcale ani

wiernoci ani rzetelnoci przedstawienia przebiegu rozpraw

celowa niemog. Posugujc si stenografi, moemy ywo
uwidoczni ca dyskussyj w najdrobniejszych jej szczegóach

i momentach i wszystkie mowy i cierajce si z sob zdania

mamy w caoci,' wiernie i dosownie kadej chwili przed

oczyma.

Przechodzimy teraz do najwaniejszej i dla nas

szczególnie wanej okolicznoci, mianowicie o doniosoci

zastosowania nauki stenografii w szkoach, zwaszcza dzi

po zaprowadzeniu jzyka krajowego jako wykadowego.

Zaprowadzenie i rozpowszechnienie nauki stenografii w szkoach

rednich i wyszych jest jedn z njnaglejszych potrzeb

czasu i ley v tak w interesie ogólnej owiaty narodowej, jak

i w interesie ucznia i nauczyciela.

Z dotychczasowych dowiadcze jest rzecz wiadom,
e tak w szkoach wyszych jak i rednich, ksiki podrczne

naukowe, ju to' ze wzgldu na stosunki miejscowe, ju to

ze wzgldu na inne okolicznoci ucznia, s prawie zawsze

niedostateczne , by w ich ciasnych ramach zamyka si mogo
cae ródo dla wykadów szkolnych i wiedzy przedmiotowej.

Sumiennemu profesorowi nie pozostaje wic nic innego, jak



10

tylko, za pomoc dyktowania uzupenia braki w ksikach
podrcznych szkolnych. Ten sposób postpowania jednake

pociga za sob wiele niekorzystnych skutków
,
gdy w takim

razie, by spisywanie swoich wykadów umoliwi, profesor

musi zastosowywa si do zdolnoci swych uczni w szybkiem

spisywaniu. Przeto z jednej strony wykad jego staje si
tern samem powolnym i rozwlekym i ostatecznie nuy
musi i wykadajcego i suchajcego, a z drugiej strony, gdy

znowu ucze przy najwikszej wprawie ledwie co wicej

nad póarkusz w czasie jednej godziny spisa moe, traci

musi prócz wiele drogiego czasu dla czysto mechanicznej i

bezkorzystnej pisaniny— bardzo duo z treci przedmiotowej

,

która gdyby staa si -wczenie jego udziaem, mogaby go

o kilka lat naprzód i prdzej umysowo rozwin i wyksztaci.

Jeeli wic kilka lat w yciu narodów , które przecie przez

dugie wieki yj i rozwijaj si s epokami, có dopiero

w porównaniu z tern s kilka lat w króciutkiem yciu czowieka

zmarnotrawione niejako na bezowocn pisanin

!

Kady, z nas potrafi oceni rónic midzy wykadem
powolnym a wykadem pynnym, który zawsze gbokie
wraenie wywrze musi na umys suchajcego i rozbudzi

w nim niewtpliwie zamiowanie do pracy i nauki. Aeby
odnie rzeteln korzy z wykadu , trzeba albo go w caej

jego cznoci spamita — co jednake przy najbystrzejszej

nawet pamici jest niepodobnem, gdy zwaymy e kady
przedmiot w szkoach naszych bywa wykadany w rozerwanych

od siebie godzinach— albo trzebaby tre tych wykadów spisa,

co znowu przy uyciu zwyczajnego pisma jest wprost niewyko-

nalnem a takie notatki bd urywkowe, i zawsze nietylko

niedostateczne ale nawet i szkodliwe, gdy mog atwo

waciwe pojcie przedmiotu zamci.
T krzyczc niekorzy jak z jednej strony niedosta-

teczno 'albo i brak ksiek naukowych , a z drugiej strony

powolno i rozwleko zwyczajnego pisma wyrzdzaj w
uczeniu i ksztaceniu si modziey naszej, moe usun
jedynie przez rozpowszechnienie i zastosowanie stenografii w
szkoach; albowiem przy miernej biegoci. i wprawie wsteno-
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grofowaniu, mona w jednej godzinie bez • najmniejszego

utrudzenia nastenografowa 3 do 4 arkusze pisma zwyczajnego

t. j. ilo, jak w jednej godzinie ledwie z pospiechem mona
odczyta. Ju pocztkujcy stenograf spisuje 50 do 70 sów
na jedn •minut a przy coraz wikszej wprawie moe doj
do takiej biegoci, e nawet do 160 sów na minut napisa

zdoa, w którym to czasie zwyczajnym pismem piszemy 15 a

rzadko kiedy 20 sów. Rónica ta jest zanadto w oczy bijca,

bymy j bliej jeszcze wykazywa mieli potrzeb. Posugujc
si stenografi do spisywania wykadów szkolnych , osigniemy

ogromne korzyci w naszem wychowaniu publicznem — bo

profesorowi zostawi si wszelk swobod swój przedmiot wy-

czerpujco i z zapaem wykada—ucze za bez straty czasu

zyska na bogactwie wiedzy, której nie bdzie potrzebowa

jak to si dotd' dzieje, szuka przez lat kilka Bóg wie po

wielu i jakich a czstokro mu nie przystpnych dzieach,

miasto e to móg by wynie ze sob ju z aw szkolnych

!

Wykadów spisanych stenografi, która nadto jest jednym

z najdzielniejszych rodków do ksztacenia i rozwijania wa-
dzy mylenia u ucznia — nie trzeba bdzie wcale przenosi

na zwyczajne pismo, gdy jak to wyej mówilimy, zapiski

stenograficzne w dowolnym czasie i przez kadego ze steno-

grafi obznajomionego , daj si tak samo jak kade inne

pismo lub druk odczytywa.

Nie mniejsze te korzyci przedstawia uycie stenogra-

fii i dla nauczyciela, gdy mógby swoje skrypta do wy-

kadów równoczenie z objciem treci przedmiotu sporz-

dzi, a nie jak to si dzisiaj dzieje, e gdy do ustnego,

wykadu przygotowa si moe zwykle w jednej lub dwu
godzinach, to tre wykadu obrachowan na jedn godzin,

spisywa musi niemal kilkanacie godzin!

Oprócz powyej wykazanych zalet stenografii co do

oszczdzenia czasu i materyaów, przedstawia ona jefezcze i

pod" wzgldem technicznem nadzwyczajne korzyci , odznacza

si bowiem có do mechanizmu ogromn wyszoci od

trudzcego rk pisma zwyczajnego , bo gdy my tutaj potrze-

bujemy kilku porusze rk aby jedn tylko liter nakreli,
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a talach ziioWU liter lalka lub kilkanacie , aby znowu jedno

sowo wyrazi, to do napisania stenografi jednej litery, po-

trzebujemy tylko jednego i to bardzo pojedynczego poruszenia

rki— a gdy dalej, kady znak stenograficzny zwyczajnie ju
przez swe wypisanie (pooenie) reprezentuje pojedynczzgosk
sowa — to wic na wypisanie jednego sowa, potrzebowa

bdziemy tyle pojedynczych porusze rki, ile to sowo zgo-

sek w sobie zawiera — a czstokro przy wprawie i umie-

jtnem zastosowaniu zasad o skróceniach i tego nie bdzie

potrzeba. Z tego comy powyej powiedzieli nie potrzeba wcale

wnosi, jakoby stenografia— bya tern samem co pismo zgos-

kowe i przeto jej wyuczenie si byoby bardzo mozolnem, owszem

jest to pismo mniej wicej o tylu znakach stenograficznych,*

ile liter (gosek) posiada nasze zwyczajne pismo, a do wyu-

czenia si stenografii niepotrzeba ani szczególniejszych zdol

noci ani te cikiej pracy — bo przy dobrej chci za go-

dzin 20 mona si dpkadnie wyuczy teoryi a za dalszych

20—30 niemaej ju wprawy naby. Sowem stenografia pod

kadym wzgldem i na kadem polu
,
gdzie dzisiaj uywa mu-

simy pisma zwyczajnego, da si równie atwo jak i korzyst-

nie zastosowa i dzi czy, jutro sta si ona musi pismem

powszechnem caego ucywilizowanego wiata/ Ubolewa tylko

musimy, 'e u nas pod wzgldem wiadomoci o stenografii,

napotykamy najwysze i niczem nieusprawiedliwione lekce-

waenie i niedbalstwo — moe dlatego, e u nas wszel-

kim, choby najuyteczniejszym pomysom i Usiowaniom stay

zawsze na przeszkodzie, nieznajomo przedmiotu, wstrt

zadawnionego naogu, wreszcie brak chci do pracy a naj-

czciej zazdro. Lecz nam wcale nie czas mdrkowa —
my którzy w kadym kierunku ycia umysowego dalimy si

innym narodom wyprzedzi, my którym, potrzeba owiaty,

owiaty, i jeszcze raz owiaty, niczego ju nie powinnimy za-

niedbywa, by nabycie tej owiaty ile monoci przyspieszy

i uatwi; naley nam wic przedewszystkiem odpowiednio

nasze zakady naukowe t. j. szkoy urzdzi i potrzeba nam
jak to ju w Anglii ; Francyi w Niemczech a szczególniej w
w Bawaryi i Saksonii uczyniono , ca si przyczynia si do
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rozpowszechnienia nauki stenografii w kraju . przez zaprowa-

dzenie jej jako przedmiotu wykadowego w szkoach rednich

i wyszych , bó przez to tylko przyspieszymy rozwój owia-

ty krajowej i powikszymy nasze rodki i siy intelektualne.

Spodziewamy si, i sowa tu wypowiedziane znaj-

d, dostateczne ocenienie w sferach tych — które czuwa
maj obowizek nad rozpowszechnieniem owiaty u nas —
i dlatego przystpujc do skrelenia historyczno - krytycznego

pogldu na powstanie i rozwój stenografii od najdawniejszych

a do dzisiejszych czasów, stara si bdziemy ile monoci
uzupeni przez fakta historyczne sowa nasze powyej nie-

jako we wstpie ogóowo wypowiedziane.

Historya powstania i rozwoju stenografii rozpada si

waciwie na dwa gówne okresy , mianowicie pierwszy.poczyna

si na 70 lat przed Chrystusem a koczy si z wiekiem 16

go Chrystusie, obejmujc w sobie powstanie , rozwój a w kocu
upadek i zatracenie wszelkich ladów o stenografii, drugi

okres za poczyna si z wiekiem 17 i zawiera w sobie

historyj powstania, rozwoju i literatury stenografii' a po

dni nasze.

Okres I. (O.d najdawniejszych czasów a, do wieku 16 po Chr.)

Z przedchrzecijaskich zabytków historyi i pimien-

nictwa, jakie porednio lub bezporednio doszy rk naszych

,

trudno jest bardzo oznaczy cile chwile powstawania pisma

u pojedynczych ludów staroytnoci. .Wiemy wprawdzie dzisiaj,

e ju w czasach bardzo oddalonych od poczcia si rachuby

naszej ery, najpierw Fenicyanie poczli uywa sztuki pisarskiej,

która od nich* przeniosa si do ^Egipcyan , ydów a wreszcie

do Grecyi i Rzymu, gdzie j uproszczono i ulepszono. Nie

moemy jednake adn miar pój za zdaniem tych nowo-

czesnych uczonych, którzy pragnc stenografi otoczy jak
aureol odlegej staroytnoci, sil si przez naciganie i

wykadanie po swojemu niektórych ustpów i wyrae u

odnonych pisarzy staroytnych , wykaza e stenografia istniaa

ju nawet u Egipcyan, ydów i Greków. Gdy zwayniy, e
jedyn i najgówniejsz przyczyn do uciekania si azatemi do
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utworzenia stenografii, jest silnie pulsujce ycie publiczne

i silny rozwój umysowy narodu, na których to czynnikach

tak Egipcyanoin jak i yciom wanie zupenie zbywao, na-

tenczas trudno przypuci, aeby u nich stenografia istotnie bya
znan; tern mniej, e zabytki z tych epok pozostajce, nie

zdradzaj choby w najlejszy spo&ób istnienia u tych narodów,

takiego sposobu pisania, któryby mia prawo zwa si

stenografi — jak to dzisiaj ogólnie rozumiemy. Wprawdzie

w Egipcie obok hieoroglifów istniao i inne zgoskowe pismo,

a u ydów obok obszerniejszego sposobu pisania, krótsze

czyli tak nazwane „demotyczne pismo", polegajce na ozna-

czaniu brzmie samozgoskówych w sowie przez kropk lub

inny znak nad lub pod waciw spógosk wypisany, a

nawet zupenem opuszczeniem oznaczenia samogoski i nie-

maa liczba dowolnych skróce lub oznacze dla caych

sów — lecz tak u pierwszych jak i u drugich, rodzaj tQn

krótszego pisma by rzeczywicie tylko pismem tajemniczem

i znanem wycznie tylko w sferach uczonych kapanów.

W Grecyi, gdzie filozofia i wymowa publicznie byy
uprawiane i cieszyy si nadzwyczajn wzitoci u wszystkich

niemal warstw spoeczestwa — wypywajca konieczno ich

spisywania i rozpowszechnienia w narodzie zdawaaby si

wskazywa, e tame mucia istnie pewien rodzaj sciso-

pisarstwa a wymieniaj nawet Xenofona nazwanego „pszczo
attyck" e za pomoc stenografii skrela dosownie wykady
Sokratesa, e dalej rozmowy Platona i mowy Demosthensa

za pomoc stenografii s dosownie spisane przez ich uczni

lub wielbicieli. Atoli przypatrzywszy si bliej ródom z kd
t wiadomo czerpiemy a*- mianowicie Plutarchowi i Xeno-

fonowi, okae si rzecz niewtpliw, e Xenofon wykady
Sokratesa spisywa w domu „z pamici, wiernie podug sów
mistrza" azatem w aden sposób nie stenografi; w ten sam

sposób s spisane i inne mowy i wykady z czasów kwitncego

ycia Greków, które dzisiaj posiadamy. Owszem wedle

wszelkiego prawdopobiestwa umiejtno stenografowania

przesza dopiero w czasach póniejszych od Kzymian do

Greków. Okoliczno, e nawet Cicero mia oglda odpis
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caej Iliady Homera, mieszczcy si w upinie orzecha,

dowodzi moe , e staroytni mogli si bardzo obrazowo

wyrazi, lecz wyprowadzanie z td wniosku, e ten odpis

stenografi by uskuteczniony, bdzie zawsze niedorzecznoci,.

Zasuga wynalezienia waciwej stenografii, naley si nie-

zaprzeczenie Rzymianom.

Podug wiadectwa dziejopisarza * Isidora i idc za

zdaniem Dr. A. Grafenhanna („Geschichte der classischen

Filologie des Mitelalters 1
Y
. IV. Str. 123") w latach okoo 120

przed Chrystusem niejaki Ennius Gramatyk, mia wynale
1.100 skróce skoropisarskich (siglae), oznaczajc pojedy-

czemi w rozmaity sposób wypisywanemi literami, pojedyncze

sowa i wyraenia si mowy aciskiej. Plutarcli wiadczy, e
mowy senatorów rzymskich podczas ich publicznych posie-

dze, spisywano przez specyalnie do tga wywiczonych

pisarzy (notarii), którzy rozstawieni w rónych miejscach

senatu „za pomoc maych i krótkich kresek" wyraajcych

pojedyncze litery, cae sowa a nawet i cae zdania— rozprawy

spisywali, mianowicie miao to miejsce za czasów konsulatu

M. T. Cicerona, (65 prz. Chr). przy rozprawach senatu nad

spraw Catyliny i jego wspóspiskowców. Lecz trudno dzisiaj

orzec, czyli to byo istotnie stenograficzne pismo, czyli te
tylko pismo skrócone na sposób Enniusza. Dopiero M. Tullius

Tiro, wyzwoleniec, i ni to przyboczny sekretarz konzula M.

T. Cicerona wystpi pierwszy okoo roku 45 prz. Cli. z system

stenograficznym, znanym u nas dzisiaj pod nazw „nót tyro-

niaskich". Zajmowa on si gramatyk i mia napisa w tym

przedmiocie bardzo obszerne dzieo. W prawdzie Isidorus i

Trithemius chcieliby t zasug przyznawa M. T. Ciceronowi,

lecz niesusznie— gdy niepodobna aby znakomity rzymianin

mia si zajmywa podug ówczesnego wyobraenia poziom
sztuk, jak jest pismo, za czem przemawia wiadectwo

Eusebiusza (315 p. Ch). który powiada: „Marcus Tullius

Tiro wyzwoleniec Cicerona, który pierwszy wynalaz pismo

stenograficzne ale tylko dla przyimków (prepositiones)" a

Seneca w swoich pismach, w epist. 90 powiada: „Co mam
powiedzie o skróceniach sów, przez które nawet prdka
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mowa spisywan zostaje i rka szybko jzyka zyskuje? —
Jest to wynalazek najniszych niewolnikowi" A wiadomo, e
w ówczesnych czasach tylko niewolników i wyzwoleców jako

pisarzy publicznych (notarii) uywano, zreszt sam Cicero

przyznaje w licie do Attikusa Tironowi wielk biego
w szybkiem pisaniu nawet „caych peryodów".

Noty, czyli pismo tyroniaskie powstao z urywków

czyli pojedynczych czci wielkich liter (majuskel) zwyczajnego

alfabetu i niektórych oznacze pisma greckiego, które praw-

dopodobnie ju przez uczniów Tirona wprowadzonemi zostay

a to z potrzeby pisania , wcale nie rzadko uywanych wyrazów

greckich. Zasady króce Tyrona s jak naówczas umiejtnie i

konsekwentnie przeprowadzone ; zna on ju oznaczenie symbo-

liczne samogosek a, e, i . . . przez wypisywanie czyli postawie-

nie spógosek ; znaków nie pisano obok siebie , lecz spajano lub

wpisywano jeden w drugi a nadto byo take wiele szczegó-

owych oznacze i znaków, nie majcych adnej stycznoci

z alfabetem. Ca zasug takiego tachygrafa byo, by ile

monoci jednem poruszeniem rki „in continuo" cae jedno

sowo wypisa, co jednake w praktyce bardzo w ograniczo-

nych rozmiarach dao si osign, raz ze ówczesny sposób'

pisania na woskiem pocignitych tablicach i uycie zamiast

pióra (gryfla) rylca, wcale nie moe liczy si do korzystnych

sposobów pisania, a powtóre, o za zwyczaj dla oznaczenia

jednego kilkuzgoskowego sowa, potrzeba byo napisa i

kilka oderwanych znaków. Znaki te, nie przedstwiaj si

nam wcale jako bardzo pojedyncze i szczliwie obmylane i byy
zawsze prawie pisane z góry ku doowi, a rzadko kiedy

odwrotnie; w ogóle przestrzegano do pisania jednej gównej

czyli rodkowej linii , dla odrónienia tego , co pisano nad i

pod t lini. W oznaczaniu czasownika panowaa wielka

dowolno, biorc bowiem za podstaw trzeci osob liczby

pojedynczej , wyraano czasownik w reszcie jego odmianach

i liczbach za pomoc kocówek pierwszej zgoski lub nawet

jednej, w sowie lub jego pierwiastku charakterystycznej

litery. Czasowniki zoone wyraano tylko przez wypisanie

przybraniu i kocówki. Oznaczenia dla sów pierwiastkowych,
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suyy za dalsz podstaw do oznacze sów' pochodnych—
rzeczowników, przymiotników i t. cl. , z dodaniem lub wedle

monoci i opuszczeniem kocówek rodzajowych i konjuga-

cyjnych. Powszechnie uywane sowa ^ub sposoby wyraania

si , miay swoje szczegóowe, stae i bardzo króciutkie ozna-

czenia, to samo w mowie czsto powtarzajce si sowa lub

peryody oznaczano waciwym znakiem domylnym, albo te
upuszczano go zupenie z pozostawieniem stosownej luki w kon-

tekcie. Tym, jak widzimy, bardzo sztucznie utworzonym sy-

stemem stenograficznym, zdoano ju spisywa mniej wicej do-

sownie mowy i rozprawy publiczne. Nastpnie przenoszono te

stenogramy na zwyke pismo i w tysicach egzemplarzy rozpo-

wszechniano po caem pastwie , do czego nawet byy osobne

zakady, gdzie niewolnicy " setkami trudnic si przepisywa-

niem — nito dzisiejsze drukarnie z swojemi pospiesznómi

prasami — stanowili obfite róda dochodu dla swoich wa-
cicieli. aujemy mocno, e dla przyczyn od nas nieza-

wisych nie moemy daó tutaj w kontekcie prób not

tyroniaskich w ich zupenym obrazie — lecz dla oka-

zania skrócenia uywanych przez rzymskich tachygrafów —
przytoczymy tylko , ze przez U i w pisany w niego u góry

znak dla b:
\*J

oznaczao .si vobis, przez dodanie kropki nad

b wyraano U b'-vobis superius, przez dodanie kropki obok

po prawej stronie b leóz nad lini: U h'rvobis mdoitibus
,

przez dodanie takiej kropki na linii: Uh
.

- vobis pracscntibus,

za po lewej rce-ro&w ahscntibus i t. d. Figura |'^
| |

odpowiadaa: J (n)...
1

!
LJ C1

II - incipit liber sccundus;

W ti

:miJd v'identiy W: miki midicnti, g|A a
"

: ° supcviia

tu superasti tcrram; inne skrócenia byy n. p. : D-Dcus,

Q : Diva\ F : Filius, T : Filia \ DET : Decrctum: D.O.M: Dco

Optimo Maximo , S.P.Q.R.: Senatus popidusue romanus;

v. s. m. : Votnm sofoit marito , sc : scilicet s. c. : siiccurite, cito

s.p.p.p.s.c. : SW propria pecunia poni sibi curavit\ s.t.t.l. : si

tibi terra Uvis ; o.o. : Otta ossuaria ;' o.e.b.q. : Ossa ejus bene

uiescant, które to skrócenia odpowiadaj naszym dzisiejszym

np.: na przykad, i td. :i tak dalej, i tp. :i tym podobne.
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Oczywist,, jest rzecz—e- z postpem czasu, pierwotne

znaki przez Tyrona ustanowione, ulegy zmianom i prze-

ksztaceniu , tak i w nich trudno pozna ródo ich powstania

t. j. due litery alfabetu rzymskiego, co przypisa naley

nieustannej dnoci *do jak najszybszego pisania.

•Od Rzymian dopiero przesza sztuka tachygrafii do

Greków i jak to heski radca legacyjny Kopp w swojej nieo-

cenionej rozprawie „Paleografia critica" po dokadnem zba-

daniu alfabetu tachygraficzncgo i kombinacyi znaków, udo-

wodni, nie prdzej jak w pierwszym wieku . naszej ery. —
Grecka tachygrafia przeto

,
(jak to niektórym autorom- nawet

i u nas podobao si twierdzi,) w adnym razie nie moga
t

suy za podstaw notom tyroniaskim , które na lat 50

prz. Chr. powstay. Greck, tachygrafi, któr starzy nazywali

c^jycjacpia—uwaa naley za ulepszon rzymsk stenografi.

Rónia si ona od pierwszej wiksz cisoci pisma i po-

jedyczoci znaków; znajdujemy take mniej skróce dowoK
nych w rodku sów, jak to ma miejsce w notach tyronia-

skich a wypisywane akcenta i spiritus uatwiaj odczytywanie

pisma tachygrafia greck napisanego. W rzymskiej stenografii

t. j. w notach tyroskich, jak to wyej poniekd przykadami

wykazalimy, znak "spógoskowy przez swe wypisanie, re-

prezentowa nadto w sobie podug szczegóowego swego

pooenia, rozmaite dwiki samogosek a wic i zgoski.

Oznaczenia dla zakocze gramatycznych jak i kropka,

rozmaicie co do miejsca wypisywane, miay te swoje rozmaite

znaczenia. Tych szczególnoci nieznachodzimy ju w greckiej

tachygrafii — co niezawodnie by by musiao, gdyby bya
ródem rzymskiej.

Okazy tyroniaskiego pisma posiadamy blizko w 10

urywkach; pomidzy nimi zasuguje na pierwszestwo r-
kopisy z Wolfenbiittel , zawierajcy oprócz psalmów notami

tyroiiiaskimi spisanych, take na 17 stronicach inne pieni

pochwalne starego testamentu, nadto znajduj si jeszcze

fragmenta po bibliotekach w Niemczech, jak „oratio do-

minica , symbolum apostolicorum , fides catholica Athanasii
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i codex, dalej „Lexicon Tironianum" w bibliotece w Gottweigcr

i rkopism w tych notrfch spisany a przechowywany take

w Wolfcnbuttell „Inter Augusteos 9. 8." zawierajcy iia swoich

99. stronicach spisane „dies segyptiaci".

Wzorem i najwaniejszem ródem greckiej
_

tachygrafii

— jest sawny i pod wzgldem filologicznym bardzo wany
manuskrypt „Mowy Hermonegesa z Tarsus". Na tym to ma-

nuskrypcie rozpocz Ulrych Frydryk Kopp z Hessen-Kassel

za porednictwem Basta , swoje studya krytyczno-filologiczne

i wyda nastpnie „Bilder und Schriften der Vorzeit. 2 Bando

Manheim 1821:" („Paleografia critica") i „Lcxicon Tironianum"

które mu w wiecie uczonym, wiekopomn saw zjednay.

Uczony Gruter wyda zbiór nót tyroniaskich pod tytuem

„Notae Tironis.ac Senecae" a obecnie wydane dwutomowe

dzieo Dor. Schmitza z Kolonii „Tironia" ma si odznacza

wielk dokadnoci i znajomoci przedstowionej rzeczy.

Jednakowo na tern polu bardzo map dotd pracowano

i dziwi si zaiste potrzeba, e -filologowie tak mao przy-

kadaj si do studyów tachygrafii staroytnej a wzgldnie

stenografii nowoczesnej , zawierajcej poniekd klucz do

pierwszej — a dziwi si tym bardziej musimy , e z powodu

ówczesnego wielkiego rozpowszechnienia stenografii, jej spo-

soby króce i pisania wcisny si do zwyczajnego pisma,

któreni s nasze dzisiejsze zabytki klasyczne spisane.

Nieznajomo tych skróce tachygraficznyeh szczególniej u

autorów greckich , czyni niejednemu uczonemu filologowi

odczytywanie tekstu oryginalnego wprost niemoliwem.

Przechodzc teraz do dalszego zestawienia historyi

rozpowszechnienia i zastosowania stenografii w tym pierwszym

okresie, wypada nam podnie,*e staroytni poeci sawili

wierszem sztuk stenografowania, i tak Martialis, powiada:

„Niechaj pyn chyo sowa — lecz rka jest szybsz od

nich — jeszcze sowo niewypowiedziane a rka ju je uja,,

dalej w sposób bardzo pochlebny i pochwalny wyraaj si

w swoich dzieach poeci Manillius i Antonius wswojem'138.

epigrammie. Podiug Isidora, Vipsanius Phylargyrus i M.

Yipsanius Agrippa (13. prz. Chr.) w czasach augustowskich
2*
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zajmowali si rozpowszechnianiem stenografii, a cesarz. Octavia-

nus Augustus i jego minister i znany protektor sztuk piknych

i umiejtnoci "C. Cilnius Maecenas ( f 8 po Chr) dokadali

wszelkiego starania, aby stenografi uczono w szkoach pu-

blicznych, zachcajc do tego wasnym przykadem i nagro-

dami. Cesarz Dyoklecyan (301 po Chr.) wyda rozporzdzenie

normujce nagrody i pochway dla celujcych w nauce

stenografii , która w owych czasach stanowia obok gramatyki

jedne z najwaniejszych gazi publicznego wychowania:

Ustanowi on midzy innemi, aeby nauczyciel stenografii

pobiera miesicznie od swoich uczniów 75 denarów—co czyni

3 zr. 20 et. w. a, za za nauk zwykego pisma tylko 50 de-

narów tj. 2 zr. 14 et. w. a. —• kwoty wiadczce wymownie

jak w owych czasach bajecznie opacano publicznych nauczy-

cieli i jak daleko wyej ceniono umiejtno stenografowania

nieli dzisiaj u nas.

W pierwszych wiekach po Chrystusie napotykamy u

historyków ó^yczesnych lady, wiadczce o nadzwyczajnem roz-

powszechnieniu stenografii w pastwie, zachodnio- i wschodnio-

rzymskiem, lecz z upadkiem wszechwadnego Rzymu, znika

równoczenie niemal i jego pogaska owiata pod na-

pywem zewszd cisncych si nowych a dotd nieznanych

barbarzyskich narodów. Nastpuje powszechny zamt po-

j i cofanie si wstecz. Nie dziw wic, e pod tak niekorzy-

stnymi warunkami poniekd dobrze urzdzone wychowanie

publiczne w dzierawach rzymskich niknie i zatraca si i

niegdy wiatu grone mowy dumnego senatu milkn na

zawsze— a z niemi, jako z nieodzownemi warunkami swego

istnienia i stenografia powoli pój musiaa w zapomnienie.

Stenografia schodzc z widowni ycia publicznego,

bka si odtd po zgromadzeniach i klasztorach kapanów
chrzeciaskich. I tak podug Prudentiusa, yjcego okoo

348. po Chr. — w. Casian wypdzony z Brescii przez swego

biskupa, uczy stenografii w Tivoli, w szkole przez siebie

zaoonej i zosta podczas takiego wykadu przez wzburzonych

uczniów rylcami zamordowany.
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Planciades Fulgentius (550. p. Chr.) powiadcza, e
w .owych czasach uczono w szkoach publicznych obok pisma

zwyczajnego i stenografii. — To samo Theodoretos biskup

z Kirrhy w Syryi (386.— 458. po Chr.) wspomina w swojej

*Exxlr](7tct<jTMri \(jtoQia o niejakim wygnacu Protogenesie, który

utrzymywa si z wykadów stenografii, udzielanych w swojej

szkole w Antinos. Cesarze rzymscy Tytus i Vespazyan umieli i

posugiwali si pismem stenograficznem, które za ich rzdów
a szczególnie w wieku trzecim byo wyciu publiczem i w
kociele ogólnie uywanem pismem*— i trudnoby nam
przyszo wszystkie wiadectwa o tern, jakie dzi posiadamy,

wyczerpujco wjdiczy.

Pliniusz modszy (62.—110. po Chr.) powiada o starszym

tegto imienia (23 — 79 p. Chr.), e we wszystkich swoich

podróach mia zawsze przy sobie stenografów, którzy jego

mowy lub wraenia natychmiast wiernie spisywali. O Oryginesie

(185 — 254 p. Chr.) wiemy z historycznych wspomnie, e
by barclzo biegym w stenografii a mowy i kazania kocielne

Grzegorza biskupa z Naziany (318 — 390 p. Chr., Cyrylla

biskupa z Jeruzalem (f 386 p. Ch.) , w. ;

Jana Zotoustego

presbitera z Antyochii (347 — 407 p. Chr.), Gaudentiusa

biskupa z Brescii (f 410 p. Chr.) Aureliusza Augustyna (355

—430 p. Chr.) i wielu innych zuakomitych ojców kocioa s
pierwotnie stenografi spisane. Znalaza ona nadto wielkie

pole do swego zastosowania przy dysputach kacerskich i

innowierców, jakie si wydarzay nieprzerwannie w pierwszych

wiekach chrzeciastwa. Zwykle modzi dyakoni, pragncy po-

wica si stanowi duchownemu uczyli si z ca pilnoci

tej sztuki, by mowy na takich zebraniach lub kazania ko-

cielne , miane przez swoich przeoonych lub ich przeciwni-

ków spisywa, i nastpnie w odpisie do wiadomoci wiernych

podawa. May przykad biegoci takich stenografów, mamy
w pismach w Hieromina, który gdy z powodu sabego

wzroku i cierpie cielesnych nie móg sam swoich mów
spisywa, musia si ucieka do dyktowania. Otó stenograf, na

którym ten obowizek ciy,— gdy tylko w. Hieronim na
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chwilk przestawa w dyktowaniu celem namylenia si, dawa

mu z niecierpliwoci, do poznania, e ju prónuje.

Koczc ten pierwszy okres naszego historycznego

przegldu powstania i rozwoju stenografii, nie moemy
pomin milczeniem, e ju w pierwszej chwili powstania

stenografii — usiowa filozof Lucius Aeneas Seneca (3 —
65 p. Chr.) sprowadzi pewn jedno, i jednostajno syglów

(znaczników, króce) uywanych przez stenografów w dowol-

ny sposób i dowolnej jloci.

Wyda on w tym celu swój system króce cisopisar-

skich, obejmujcy do 15.000 znaków i sposobów pisania po-

jedynczych sów.

e stenografi i w owych wiekach t. j. od X do XVI upra-

wiano, kiedy si ju nikt ni albo niezajmowa albo te

aden historyk nie uwaa za potrzebne wspomina o niej, mo-

gyby posuy ditfa nastpujce, wiadectwa.

Abu Muhamed Ben Isaak opowiada w swojej, w roku

987. ukoczonej historyi literatury narodów, e do uczonego

arabskiego Abu Beker Muhammed Ben Zakarja ar Razi albo

take Rasis lub Rahses, i dzi jeszcze sawionego w wiecie

medycznym, przyszed z Chin pewien czowiek odznaczajcy

si niezwykem uzdolnieniem i pamici umysow, celem

nauczenia si medecyny i filozofii. Wyuczy on si. w 5 miesi.-

ca eh mowy i pisma arabskiego, a gdy ju po rocznej nauce

mia powraca do domu, prosi na miesic przed odjazdem

swego mistrza, by mu pozwoli prz&pisa sobie pewnych 16

ksig. Rahses zdziwiony tak niezwykem daniem, przedsta-

wia mu, e ksigi te s dzieem kilkunastoletniej pracy i e
przy najpilniejszem przepisywaniu ledwie w rok monaby t
prac uskuteczni, a nie w jednym miesicu. Chiczyk ów
atoli obstawa przy swojem daniu owiadczajc, e on je i

w tym krótkim czasie przepisze , skoro mu tylko uczniowie

jak najszybciej dyktowa bd, on za za pomoc pisma skró-

conego zdy za ich sowami, dodajc przytem, e pismo

to mona sobie ledwie po 20 letniej usilnej nauce przyswoi.

Rzeczywicie, jak ów historyk wiadczy, mia on tych 16 ksig

w przecigu jednego miesica odpisa, nie spóniajc w niczeni
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naznaczonego dnia powrotu do ojczyzny. Wiadomo take, i
niejaki dr. Caspar Cruciger albo Creutziger spisywa z podzi-

wieniem kanclerza Granvelli i obecnych wieckich i du-

chownych dostojników, jak najwierniej w roku 1541. odby-

wane dysputy teologiczne midzy Eckem a Melanchtonem.

W tej pracy pomaga mu, jego przyjaciel Jerzy Hohrer. Ró-

wnie kazania i mowy okolicznociowe Marcina Lutra, o któ-

rych spisaniu on sam bardzo pochlebnie si wyraa, maj, by
take

;;
aus dem Munde getreu niedergeschrieben" co je-

dnake trudno bra za dowód stenograficznego spisywania, gdy
tak te mowy Lutra jak i inne sawne jego kazania dopiero

w domu z pamici spisywano i tak poprawione a nawet

upikszone i uzupenione przez autora , dla zbudowania swo-

ich stronników drukowano.

Okres drugi. (Od wieku 16. do dni naszych.)

Gdy wiekom XIV. i XV. zawdziczamy owe wielkie i w
yciu narodów epok stanowice wynalazki, jak ig magnesow,

proch do strzelania, papier i sztuk drukarsk, które sprawiy

ogólne przeksztacenie si, stosunków spoecznych, midzy-

narodowych i pastwowych i ogólnie rozbudziy ycie umy-

sowe i publiczne, tak znowu wiekowi XVI. winnimy odro-

dzenie si do nieznanej dotd siy i potgi nauki steno-

grafii — sztuki bdcej w yciu publiznem i naukowem nie-

zmiernej doniosoci i znaczenia, z kadym dniem wicej
* pojmowanego i lepiej ocenianego. Pierwsze miejsce tak ze

wzgldów chronologicznych jak i co do rozpowszechnienia

nauki stenografii zajmuje niezaprzeczenie

A. Anglia.

Anglia, ten kraj, gdzie najsamprzód zabysa jutrzenka swo-

body, gdzie najsamprzód dokadnie okrelono pra\Va i obowizki

obywateliwzgldem siebie i pastwa—zdobycze, które znajduj

godne wykoczenie swoje w ogólnem rozpowszechnieniu owiaty

i umiejtnoci, w rozwinitem parlamentaryzmie i jawnoci

sdów. Gorczkowe poszukiwanie caej ludnoci angielskiej

za sowami swych trybunów, którzy niemal przy kadej spo-
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sobnooi glos publicznie zabieraj, zrodzia potrzeb nag,

i wan zastpienia zwyczajnego pisma innem, zdajcem za

sowami mówcy, t. j. potrzeb stenografii.

Pierwszy krok na tern polu uczyni niejaki Rat cli ff of

Plymouth, który podug wiadectwa James Henryka Levis

(An historical account of tlie rise and progress of shordtliand

Lpndres 1816.) uoy okoo roku 1588. rodzaj skróconego

pisma przez zupene pominicie oznacze samogoskowych a

z zatrzymaniem reszty znaków spógoskowych zwykego

alfabetu. System ten zosta dopiero w sto lat po swojem

^wynalezieniu w 1688. publicznie ogoszony i przedstawia si

nam jako bardzo niedostateczny i dowolny. Oznacza on poje-

dyncze wyrazy najwybitniejsz ich zgosk lub nawet gosk,
co pocigno za sob potrzeb tylu prawie oznacze ile jest

wyrazów w mowie — ato wanie czyni nauczenie si tego

systemu prawie niepodobnem. W lad za nim poszli Timothy
Bright w 1588i Piotr Bales wydajc w 1590. swoje systema

stenograficzne, nie wicej szczliwe jak ich poprzednika.

W tym czasie niejaki Simon d' Evcs, czonek > parlamentu za

czasów królowej Elbiety,' sporzdza sobie do wierne

zapiski stenograficzne z posiedze parlamentarnych (1558

—

1603) które do dzi dnia przechowywane w naukowem Mu-

seum ancielskiem po najwikszej czci przeniesione na zwyke
pismo , stanowi obecnie bardzo cenny materya do historyi

parlamentów angielskich.

Po tych niejako przedwstpnych i niezgrabnych próbach

jawi si z niesychan szybkoci w nieprzerwanym szeregu

jeden -po drugim nowe i coraz doskonalsze systemy stenogra-

ficzne, a wyliczenie wszystkich dzie i autorów jest tern mniej

dla nas podobnóm, ile e Anglicy sami, którzy kady przed-

miot z tak wyczerpujc gruntownoci zwykli opracowywa,

nie posiadaj dotd mimo licznych prac na tern polu, a-
dnego dziea, bdcego wiernem obrazem i przegldem lite-

ratury stenograficznej angielskiej— dlatego i my ograniczymy

si tylko, na przedstawieniu najwaniejszych.

Szereg systemów, które pod wzgldem scientyficznym i

technicznym maj prawo by zaliczonemi do „nauki stenografii"
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otwiera John Willis, professór teologii. On pierwszy

wyrzek si liter zwyczajnego alfabetu ju z natury swej

bardzo niedogodnych i trudnych do pisania , a natomiast

utworzy wasny uproszczony alfabet stenograficzny. System

ten z niezmiernem powodzeniem jako nowo w kilku wyda-

niach tak pierwotnych jak i poprawianych i ulepszonych

rozchwycia publiczno. Utworzony atoli alfabet steno-

graficzny nie uwzgldniajcy wcale wymaga mechanicznych

rki przy pisaniu, przedstawia bardzo wielkie trudnoci w
nauczeniu si a system sam prócz racej dowolnoci w uka-
dzie alfabetu, by niemniej dowolnym i w teoryi o skróce-

niach.

Powodzenie nauki Willisa spowodowao Thomas z

Shelton do wystpienia z swoim oryginalnym pomysem
stenografii, rónicej si mao czeni lepszem od poprzedniej.

Pomija kae on zupenie samogoski, a zostawia odpowie-

dnie ustpy midzy spógoskami, co z tego jednego wzglduju
nie moe by uwaanem za szczliwe, i cige odry-

wanie rki od papieru, wicej czasu czstokro zabiera ni
samo oznaczenie samogoski w nieprzerwanym toku pisania.

Tym systemem ogoszonym odr. 1G37. do 1671. niemal w 10

nowych edycyach, (a w roku 1GG0. take i dla aciskiego

jzyka) spisano wielkie mnóstwo mów i kaza publicznych

tudzie by on uywany przez sprawozdawców parlamentarnych

do pierwszego stenograficznego spisywania rozpraw parlamentu

angielskiego. M a r c A n t o n y M e i 1 a n wystpi w 1 764. z pu-

blikacy reformowanej nauki Sheltona, przyjmujc prawdo-

podobnie od zmarego w r. 1763.Byroma, sposób . oznaczania

5 samogosek a
)

c, i, o, u, przez kropki, czm w istocie

nie wiele -pomóg cikoci pisarskiej systemu Sheltona.

Z pomidzy mnóstwa kompilatorów i przerabiaczy, któ-

rzy usiowali ju ogoszone systemy w przeróny sposób

pod pozorem ulepszenia pozlepia, zasuguje na uwag
Theofil Mellelaf, który w 1750. wyda nauk stenografii,

majcej alfabet spógosowy Willisa a oznaczenie samogosek

Sheltona; dalej Jeremiah Rich w 1654; Systemem swo-

im wada Rich bardzo biegle i spisa midzy innemi rpz-
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prawy sdowe odbywane przed Old B a i ley. Krócenia jego czyli

znaczniki bardzo dowolnie acz systematycznie uoone, miay
przedewszystkiem t wielka niedogodno , e nim je mona
byo napisa, trzeba byo wprzód cay wyraz usysze. Po-

stp jednake by zawsz widoczny, bo te arbitralne skró-

cenia przenosiy ledwie liczb 300. System jego równie przez

wielu uczniów przerabiany musia niie znakomit ilo
zwolenników, kiedy pomimo znacznego nakadu wydrukowano

tym systemem nawet ksik, zawierajc psalmy i cay
nowy testament. Eli sali Coles w dziele swojem stenografi-

cznem w^danem w 1674. oznacza samogoski symbolicznie wedle

ich brzmienia — piszc spógosk z samogosk
,
gosk

tworzc— na linii dla brzmienia a i £, pod lini dla o i u

a nad lini dla i i y. W systemie tym widzimy zreszt d-
noci by kady pojedynczy gos mowy ludzkiej t. j. kad
pojedyncz zgosk, jednem pocigiem pióra wyraa. Wi-
liam Mason (1672) ogosi najprzód przez siebie poprawiony

system Kicha
,
póniej swoj wasn prac; zreszt napisa on

w przedmiocie nauki stenograficznej kilka dzie, jak na-

ówczas niepoledniej wartoci i znajomoci rzeczy. Autor

ten, koczy tak nazwany pierwszy okres historyi ste-

nografii angielskiej a system jego po dzi dzie liczy jeszcze

wielu zwolenników w wielkiej Brytanii i szczyci si caym
zastpem najtrudniejszych lecz szczliwie dokonanych prac.

I tak Thomas Gurney, który w roku 1751. wystpi z pu-

blikacy wasnego systemu, wnet go zarzuci i przyj ju w
1752. system Masona. Zdolno Gurneya, jako praktycznego

stenografa, zjednaa mu rozgon saw i wzito, tak i
zosta zamianowany dziedzicznym rzdowym stenografem —
który to przywilej wraz z nauk Masona przechowywa si

w rodzie jego do dni prawie dzisiejszych.

Drugi okres (od 1672 — 1786) rozwoju stenografii

angielskiej przypada wanie na czas jutrzenki politycznej

wielkoci i swobody narodu angielskiego i jest zasypany

publikacyami bd oryginalnych bd nowo pozlepianych da-

wniejszych systemów stenograficznych. W dzieach Philipsa
Gibbs z 1736, i Lylego z 1762, dostrzega si daj jakie
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oddalone pojcia i usiowania fonograficzne—o czem póniej

obszerniej pomówi nam wypadnie, a z tych licznych ogo-

szoifych systemów podniesiemy tylko system Jqh na B y r o m

a

i Samuela Taylora.
John Byrom jest pierwszym, który w swoich dzieach,

wydanych w 1729. i 1749. nauk stenografii buduje na pew-
' nych staych zasadach. Logiczno i jasno teoryi

,
pewno

w praktycznem zastosowaniu cechuj, prac Byroma , a zasu-

ga j eg° j^s^ e wykaza, czytajcej publicznoci czem jest i

czem powinna by stenografia w yciu powszechnem. Przy-

czyni on si w niepospolity sposób do rozpowszechnienia tej

bardzo poytecznej nauki i do * wyrobienia rzetelniejszego

i sprawiedliwszego sdu o stenografii. Pod jego wpywem i

przewodnictwem zawizao si wr. 1726. pierwsze angielskie

Towarzystwa stenografów w Londynie. Jakkolwiek ju od Wil-

lisa zarzucono uywanie liter zwyczajnego pisma w stenografii

,

to jednake nowe, w ich miejsce utworzone systemy, na pod-

stawie punktu i linii geometrycznych prostej i koowej, okaJ

zaly si w praktycznem zastosowaniu bardzo niedogodne. Znaki

bowiem, powstae na zasadzie linii geometrycznych przedsta-

wiaj si wprawdzie na pierwszy rzut oka, zwizemi i poje-

dyczemi, jednak w przeprowadzeniu praktycznem, s bardzo

trudne do pisania. Tworz one bowiem rozmaite kty ostre i

mniej ostre ,• co dla szybkoci pisarskiej jest bardzo-szkodliwem

i rk piszcego nucem. Sposób pisania na przestrzeni kilku

linii lub na, nad i pod lini kadej zgoski wyrazu z oso-

bna, odrywa rk od papieru, równie opuszczanie w rodku
sowa samogosek, oznaczaniu tyche punktem lub lunie

pisan kresk, • wcale nie moe przemawia na korzy nauki

stenografii tego okresu. Znaki, powstae z linii prostoidcej,

cz si tylko z najwikszem nateniem ze znakami po-

wstaemi z pókola— a zreszt uywanie jednego i tego sa-

mego znaku do oznaczenia kilku gosek — i dowolno
króce tak zda jak i sów, me mao przyczyniay si do

zagmatwania caej teoryi, czstokro niezrozumiale zesta-

wionej i czyniy odczytywanie stenogramu nie tylko bardzo

trudnem, ale i wtpliwem.
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Brala te uczuwa kady nowy autor, wystpujcy z

publikacy swego dziea i obiecywa je usun. Lecz ju
tylko pobieny r?ut oka na najczciej bardzo niezrczn |jom-

pilacy dzie i systemów innych autorów, przekonywa, e
pomimo z kadym dniem pojawiajcego

/

si mnóstwa nowoci

stenograficznych, w istocie samej nauka stenografii cofaa

si wstecz i grozia najwikszym zamtem poj, midzy
samemi jej apostoami. Nic wic dziwnego , e zawrzaa

namitna walka midzy wyznawcami przerónych systemów,

i nic dziwnego, e w braku naukowych wywodów i rozu-

mowa
,

(o których zreszt mao kto mia choby tylko sabe

wyobraenie, a nawet i wcale si o nie nie troszczy), z tym

wiksz arliwoci rzucono si na pole osobistych wycieczek

,

dowodzc z przymiotów osobistych tego lub owego autora,

dobroci wydanej przez niego nauki. Tymczasem kada nowa

publikacy równoczenie z hymnem pochwalnym na cz
swego powstania — sza ju i w zapomnienie.

W chwili tego powszechnego roznamitnienia si stron-

nictw a oraz i powszechnego zajcia si stenografi, wy-

stpi w r. 1786. Samuel Taylor z -cakiem oryginaln prac na

tern polu; by on podówczas profesor filozofii moralnej i nau-

czycielem stenografii na Wszechnicy w Oksford—a przedtem

przy wyszych szkoach w Szkocyi i Irlandii. Z gruntown

znajomoci przedmiotu i lekkim dowcipem, który wszy-

stkim bardzo do smaku przypad, przesuwa on w przedmo-

wie do dziea swego, przed oczyma czytelnika wszystkie

"dotychczasowe celniejsze lub gówniejsze stenograficzne pu-

blikacyc angielskie, wykazujc ich wady co do teoryi

i praktyki. Czuje on nie ma trudno zadania swego,

aby nauk stenografii przynajmniej przybliy do wymaga
cile naukowej teoryi , lecz nie lka si , owszem przy-

stpuje z otuch, z pewnym rodzajem wiary w siebie, która

mimowolnie i czytelnika ogarnia. Nauk swej stenografii,

nazwa on „powszechn" i rzeczywicie z wszystkich dotych-

czasowych ogoszonych nauk zasuguje ona pierwsza, na*

nazw systemu, chocia nie powszechnego. Znaki alfabetycz-

ne systemu Taylora nie s wprawdzie nowemi lecz tylko upro-
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szczonemi na podstawie kombinacyi linii prosto idcej i pó-

kola i przyjmuj wedle potrzeby kluczk prawej lub lewej

swojej strony. Cay alfabet skada si z 19 znaków gosko-

wych w powy wskazany sposób utworzonych i nadto 10

osobnych oznacz^ dla kocówek czyli form gramatyczny cli.

Samogoski' oznacza si kropkami we waciwóm miejscu,

lecz wedle wymaga tylko na pocztku i na kocu wyrazów,

i to tam, gdzie si ich wymowa niepomija, — za we rodku
wyrazów, nie maj adnego oznaczenia. Wymowa góruje nad

sposobem gramatycznego, jak wiadomo, bardzo zawiego

pisania angielskiego, i jak si syszy, tak si ma te i pisa.
' Niezaprzeczenie system ten jest bardzo zwizy, poje-

dynczy i atwy do nauczenia si , lecz- z powodu jego na

19 liter ograniczonego alfabetu, jeden znale wyraa najczciej

2 litery. To samo dla braku staych i pewnych oznacze dla

brzmie samogoskowych i przy okolicznoci, e stae skróce-

nia czyli znaczki, jednym i tym samym sposobem wypi-

sane, oznacza mog kilka wyrazów na raz — uycie tego

systemu w praktycznem yciu bardzo jest trudnem,' 'bo cho-

cia wyuczymy si wprawdzie z atwoci nim pisa, to . za-

wsze nawet po kilkuletniej usilnej i mozolnej pracy, nic mo-

na si jeszcze uchroni w odczytywaniu dwuznacznoci i

niejasnoci. System Taylora na wszystkie niemal jeyki eu-

ropejskie przeoonym zosta a w swej. ojczynie rozpowsze-

chni si z. prawdziwern powodzeniem we wszystkich owic-

ceszych warstwach narodu, tak e kady, kto tylko umia
czyta i pisa, pragn si nauczy stenografii. W yciu nau-

kowem i publicznem odda on uznaia godne usugi i dzi

trudnoby nawet wyliczy, et) uczniowie Taylora w przecigu

ubiegych lat 80 spisali. Jak wszystkie poprzedzajce syste-

my, tak i Taylora znalaz mnóstwo przerabiaczy a midzy
tymi moe najszczliwszym jest Wiliam H ar di ng, któryw
1823. r. ogosi poprawion nauk stenografii Taylora. Usi-

owa on brakujce oznaczenia brzmie samogoskowych uzu-

peni nowomi kombinacjami i pomysami. O ile te usio-

wania udaway si, najlepiej wywieca ta okoliczno, e
obok tych „poprawnych41

publikacyi ,' cigle powtarzane wy-
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dania pierwotnej nauki Taylora, znajdyway popyt i odbyt.

Niemal w lad za. Taylorem bo w r. 1788. wystpuje z swo-

jem dzieem nauki stenografii, Dr. praw, William Mavor.
Teorye jego , s to teorye Taylora, " lecz pojedyncze znaki

nlfabetu stosowniej i z uwzgldnieniem mechanizmu pisar-

skiego uoone. Take oznaczenia dla samogosek lepsze i

pewniejsze, to samo i owa ciemna strona znaczników poniekd
uowemi lub poprawionemi oznaczeniami ulepszona. Rzecz

dziwna e nauka Mavora, która w istocie okazuje si po-

prawniejsz pad kadym wzgldem od pracy Taylora; nie*

znalaza przynalenego uznania i pomimo wprawdzie kilkakro-

tnie wznawianych wyda , nawet w czwartej czci nie wyró-

wnaa co do rozpowszechnienia systemowi Taylora.

Prace *wic Taylora i Dr. Mavora sprowadziy steno-

grafi na jej waciwe pole, i odtd z janiejszem pojciem

kady nowy autor mia co u siebie dobrego, o ile e z ka-

dym dniem rozwijajca si praktyka stenograficzna dostar-.

czala w tej mierze cennych dowiadcze a i panowie ksi-

garzy, pragnc ogólnemu popytowi za „najlepsz stenografi"

odpowiedzie
,

przesadzali si w honoraraych dla autorów,

pewni e kady taki nakad przyniesie im nieochybne i to nie

mae zyski. Przy tak przychylnem rozpowszechnianiu si ste-

nografii, podnosiy si ocl czasu do czasu powane gosy,

dajce, by dotychczasowy mozaikowy kierunek porftuci a

w miejsce jego postawi jeden ogólny system, zbudowany na

praktycznych dowiadczeniach. Co si nie powiodo drog
ukadów i ^wzajemnego ' porozumienia midzy wyznawcami

pojedynczych systemów osign, to zdziaa Dr. Isaak Pit-

man, nauczyciel szkó ludowych, przez ogoszenie* w r. 1837.

swego dziea stenograficznego „Sound-Hand Phonografy" t. j.

nauki fonografii. Pitman zbudowa swój system z uwzgl-

dnieniem pracy Byroma i Mavora, za rzeczywicie na pod-

stawach gównie Taylora. Poczyni on niejako z kadego

Taylorowskiego znaku pókoowego dwa nowe charaktery

czyli oznaczenia zgoskowe przez przepoowienie. Tym spo-

sobem utworzy znaki wierkoowe i zapobieg brakowi ozna-
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cze dla wszystkich gosek alfabetu, jak to wytknlimy

ii Taylora.

Fonografia usiuje wszystkie dwiki mowy czyli arty-

kuowane gosy, wyrazi przez szczliw, kombinacy ozna-

cze dla gosek zwyczajnego alfabetu, osobnen\i szczegóowemi

charakterami goskowemu I tak wiorkoowe z prostej linii

powstae znaki (charaktery) goskowe napisane w 8 ró-

nych pooeniach, oznaczaj 8 rónych artykuowanych gosów
czyli syllab mowy. Tym sposobem osign Pitman dosta-

teczn liczb potrzebnych oznacze dla wyraenia kadego
gosu. Caa teorya zastosowywania jest nader cile i pra-

widowo przedstawion; kombinacy gosowe rozpadaj

si na pewne • gromady na podstawie podobiestwa lub

tosamoci dwiku samogoskowego w zgosce. Silniej wy-

mawiana zgoska otrzymuje te silniej nacechowane czyli

nacieniowane swoje oznaczenie. Goski czciej uywane lub

w jednym ksztacie nie zawsze atwe do pocze, maj
take znaki pomocnicze i tak: y)

r, s, i # maj po dwa

oznaczenia, 10 trzy a li a cztery. Oznaczenie niecieniowanc

dla sabego bid, cieniowane oznacza ju mocne p i t

,

to samo przez cieniowanie rozróniaj si spógoskowe dwu-

goski (wspósamogoski) jzyka angielskiego pr i bl, od zwy-

czajnych spógosek zoonych pr i bl. Spógoski na po-

cztku i kocu wyrazów cz si z l i r, bezporednio

za pomoc maej kluczki. Wszystkie znaki pisz si zwy-

czajnie z góry na dó t. j. do linii gównej, za sch i l,

mog by pisane od i do linii. Samogoski, których mowa
angielska a 16 posiada, s starannie wedle swego ilocza-

sowego brzmienia rozrónione— i tak samogoski dugie (G)

oznacza si kropk na wzór tyroniaski, samogoski poje-

dyncze (6) ma kresk, dwugoski (4) may trójktny

haczyk za na wpósamogoski (2) przez ma kabczkow
linijk. Oznaczenia te, jeeli brzmienie samogoski mocno

si wymawia, musz by cieniowane, za gdy sabo, wy-

pisuj si zwyczajnie bez wszelkiego widocznego nacinicia.

Dla prz}rbranek i przyrostków (kocówek) s ustanowiono

bardzo zmylne i praktyczne osobne oznaczenia. Sowem
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kada ewentualna kombinacya gosowa jest naprzód przewi-

dziana i wedle pewnych i cisych zasad, odpowiednio

wymaganiom sztuki oznaczona. Caa nauka rozpada si

na dwie zasadnicze czci, cile jedna z drugiej wypywajce
— mianowicie na tak zwane pismo korespondencyj-
n e

,
gdzie z powodu wymaganej mniejszej szybkoci w pisaniu,

oznacza si wszystkie brzmienia samogoskowe i skraca

o ile na to wzajemny stosunek wyrazów w zdaniu pozwala,

tylko formy gramatyczne wyrazów, i na pismo parla-

mentarne, majce za zadanie spisywa wszelkie rozprawy

publiczne, parlamentarne i sdowe, do czego wymaga si

znowu najwikszej biegoci i szybkoci w pisaniu.

Do nauczenia si fonografii potrzeba wprawdzie usilnej

pilnoci i trzy razy tyle czasu, jak do systemu Taylora,

lecz ta niby pozorna strata — z lichw wynagradza si przez

nabycie umiejtnoci nieocenionej , bo na kadym kroku i

dla- kadego przydatnej.

W pimie parlamentarnem opuszcza si nietylko zupenie

oznaczenia samogosek, ich szczegóowemi znakami, ale i

skrócenia wyrazów s mielsze i wilejsze a oprócz tego,

pewna' liczba umiejtnie i prawidowo ustanowionych zna-

czników, uatwia niesychanie pospiech w spisywaniu.

Wedle tego przedstawienia system Pitmana, któremu

niepodobna odmówi gruntownej filologicznej znajomoci j-
zyka i wymowy angielskiej tudzie fachowego wyksztacenia

na polu stenografii, zdaje si czem pod kadym wzgldem do-

skonaleni a to tembardziej, e zaraz w pierwszej chwili wy-

par on z uywania wszystkie dotd w Anglii znane inne

systemy i e w krótkim czasie przedar si a do najniszych

warstw narodu angielskiego, rozchodzc si w kilkakrotnych

wydaniach w przeszo pó miliona egzemplarzach, wszdzie

gdzie jeno tylko po angielsku mówi albo pisz. Przypatrzy-

wszy si jednake bliej rzeczy, nie trudno pozna, e gdy

caa teorya jest rzeczywicie pikn i wedle zasad cile

umiejtnych przeprowadzon-, to w praktyce pomimo caej

pojedyczooi i atwoci pisarskiej ustanowionych znaków,

natrafia- fonograf na niemae trudnoci i kopoty, jeeli nie
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w odczytywaniu to w napisaniu. Znalr utworzone na podsta-

wie linii geometrycznej prostoidcej i koowej, musz zawsze

w swem koniecznem wzajemnem czeniu si, tworzy pewne

kty, a taki sposób pisania tamuje bardzo pospiech. Równie

jako bardzo szkodliwe dla pospiechu pisarskiego uwaa
musimy, to cige cieniowanie i niecieniowanie znaków, bo

uywajc oówka, jako dogodniejszego do szybkiego pisania,

nie moemy z tern wiecznem cieniowaniem da sobie

rady, i bd zawsze moliwe niedokadnoci w odczytywa-

niu; za uywajc pióra, tracimy znowu raz czas na cige
maczanie pióra w atramencie, a potem przy kadem cie-

niowaniu znaku, rka naciskajc, musi si zatrzymywa.

Niemniej dla swobody pisarskiej, pisanie znrków do linii a

nigdy prawie od linii, jest w kadym razie bardzo niedogo-

dnem, jak znowu brak oznacze samogosek w pimie par-

lamentarnem, rodzi trudnoci w rycliem odczytywaniu, — co

nie zawsze i dugoletnia praktyka przezwyciy zdoa.

Niedogodnoci te w praktycznem zastosowaniu fonografii

stara si sam Pitman, na podstawie kilkunastuletnich dowiad-

cze i bada usun w dziele w 18G0. roku wydanem „Manua
of Phonografy"—lecz je tylko po czci zagodzi. Praca Pit-

mana ma jeszcze i pod innym wzgldem bardzo doniose zna-

czenie dla pismienictwa angielskiego— mianowicie stawiajc

za sw kardynaln zasad „pisz jak syszysz" bierze ona zupeny

rozbrat ze sawn, zawi i rozwlek angielsk etymologicz-

n ortografi. To dao pochop do usiowania dzi bardzo

gono i przez wiele znakomitoci naukowych angielskich po-

pieranego, aby jeeli nie ju zarzuci to przynajmniej zre-

formowa dzisiejszy sposób pisania angielskiego i sprowadzi

je, bez wzgldu na etymologi i history , do ortografii

wedle wymowy. Pitman sam powici tej kwestyi baczne

oko i napisa w tym przedmiocie osobne dzieo.

Do tego dotd nigdzie i nigdy niepraktykowanego roz-

powszechnienia, fonografii przyczyniy si nietylko istotne

zalety sameje nauki, ale nadzwyczaj ruchliwa czynno
mnóstwa Towarzystw fonografów , — wydawane w tym wzgl-

dzie czsopisma a na koniec niezmordowana praca dwóch braci

3
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autora Benn i Fredericc Pitinanów. Do tej chwili zdaje si,

jakby nikt nie mia odwagi pokusi si o wspózawodni-

ctwo z Pitmaem, i jak przed publikacy, powstaway

wytrwale nowe systemata jeden po drugim — tak dzi-

siaj, co do nowoci na tern polu, w Anglii prawie zupenie

cicho , chocia do wyjtków liczy si takich , którzyby nieu-

mieli stenografii i nie byli przez niejaki czas jej gorcymi

apostoami.

Co do praktyki stenograficznej w Anglii , ta przybraa

na znaczeniu i doniosoci dopiero od r. 1772., gdy posie-

dzenia parlamentu stay si przystpnemi i dla publicznoci

a gazetom wolno byo podawa sprawozdania z tych posiedze.

Obok parlamcnrarnego biura stenografów, urzdzonem zo-

stao przez niejakiego pana Gladstona biuro gazeciarskich

sprawozdawców, zoone równie z biegych stenografów.

Sposób i porzdek stenografowania a nastpnie przenoszenia

na zwyczajne pismo, jest bardzo wzorowy i praca ta z nie-

sychanym i chwalebnym pospiechem si odbywa. Oprócz

staej pcnsyi pobiera dzisiaj angielski stenograf, za samo

tylko stenografowanie kadego posiedzenia bez rónicy, okoo
8 tal. — za przepisanie pierwszych 1000 sów sprawozdania

3 tal. i 15 gr., za za kade nastpne 1 talar i 20 gr. , na-

reszcie zwrot kosztów podróy. Jeden am dziennika „Times"

opaca si 7 talar.

Dzisiaj niemal kady wikszy dziennik w Anglii ma swo-

ich staych stenografów — tak zwanych gazeterów czyli

reporterów, których zadaniem jest spisywa wiernie dla swe-

go dziennika wszystkie
,

gdziekólwiekbd mianc mowy na

publicznych zgromadzeniach, tudzie rozprawy parlamentu

i sdowe. I tak Times zatrudnia stale 18 stenografów, inne

wiksze dzienniki jak n. p. Morning Herald, Daily News 15

albo IG a mniejsze lub na prowincyi, które umieszczaj

tylko streszczane a niedosowne sprawozdania, obchodz si

przy dwóch lub czterech stenografach. Sabo uzdolniony

stenograf pobiera zwyczajnie miesicznie od 12 funt sterlin.

do 20, za bieglejszy i zdolniejszy od 20 funt. sterl. do 33.
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Po za Angli znalaza fonografia najsilniejsze rozpo-

wszechnienie w Ameryce — gdzie wprawdzie dotd Towa-

rzystw fonografów niema, lecz s ju dwa dzienniki fonogra-

ficzne, wydawane z powodzeniem w Nowym Jorka. Ostatniemi

czasy jako sprawozdawcy gazeciarscy lub protokolanci sdowi
wystpuj nawet kobiety. Stenografowie w Ameryce, ustano-

wieni przy kongresie stanów zjednoczonych lub prywatnie

zatrudnieni, s bardzo dobrze paceni. I tak stenograf przy

sdzie stale jako protokolant zatrudniony, ma stopie i prawa

urzdnika publicznego i pobiera rocznej pacy 2500 — 3000

dolarów t. j. 5000 — 6000 zi\ Oprócz tego otrzymuje tak

od trybunau samego jak i prokuratora po 25 cent. za kade
1000 sów sprawozdania, osobnego wynagrodzenia, co czyni

rocznie znowu 1200 — 2000 z-l«\ dochodu nadzwyczajnego,

nie liczc w to pobierane wynagrodzenia za sprawozdania

dziennikarskie. Jawno i ustno spraw cywilnych i karnych,

zmusiy adwokatów w Ameryce do utrzymywania swoich przy-

bocznych stenografów z roczn pac po 1700 — 3600 zr.

Duch wiecznej zawici i wspózawodnictwa, jaki tleje midzy.

Ameryk a Angli, i na polu sztuki fonografii szeroko si

rozprzestrzeni. Amerykanie bowiem nie mogc zupenie odj
zasugi Anglii okoo wynalezienia tej umiejtnoci, maj
si dzi jednak za wyszych od jej twórców. Twierdz oni

e system „poprawiony i uzupeniony" przez Andrew Graha-

ma „The Handbock of standard or American Phonografy.

New York 1858" stoi wyej nad wszystkiemi dotychczasowemi

publikacyami angielskiemi i e dzieo Pitmana ogoszone w
1860. roku, jest tylko reprodukcy tego amerykaskiego sy-

stemu — chocia Bogiem a prawd , zachwalana praca Gra-

hama jest tylko kilkoma mao znaczcemi poprawkami zr-

cznie zamaskowan now edycy londyskiego dziea Pit-

mana „Phonography Sound-Hand z r. 1857"—tylko e w Ame-

ryce... Równie. i w Australii wzmoga si fonografia bardzo

silnie i liczy powany zastp swoich zwolenników a nawet

wychodzi jedno czasopismo fonogaficzne w Sidney Covne.

Manoel Jose Pereir, de Silvia Velho, ogosi w Bra-

zylii w r. 1852. system Taylora podug wasnego przekadu.
3*



36

To samo i Nuncs Gucia ogosi taki sam przekad steno-

grafii podug Taylora, lecz nie wyrówna Pereirze , który nadto

ma by najstarszym i najlepszym stenografem w caej Bra-

zylii. Mao rozwinite ycie publiczne, nie moe wcale sprzy-

ja rozwojowi stenografii , chocia do r. 1857. dziennik „Jor-

nal dc Commercio" ogasza w braku urzdowego organu —
stenograficzne sprawozdania z posiedze senatu i parlamentu

brazylijskiego. Dzisiaj ju s urzdowi stenografowie. Paca ich

jest istotnie bajeczn; — niemal na wag zota. Z pomidzy
(> stenografów zatrudnionych przedtem przy wspomnianym

dzienniku , dzisiaj za bdcych w biurze sejmu brazylijskiego,

pobiera trzech najlepszych rocznie 4| contes de reis (blisko

3.333 tal.) a oprócz tego przy sejmach prowincyonalnych

jeszcze po 1| c. d. reis (1080 tal.), inni za trzej jako mniej

uzdolnieni bywaj tylko na czas potrzeby do biura powoywani

i pobieraj miesicznie po 400 talarów. Cztery miejsca na

urzdowych stenografów, ze sta miesiczn pac pó 108

talarów, rozpisane w drodze konkursu przez sejm prowin-

cjonalny w Buenos Ayres
,
przez dugi bardzo czas byy opró-

nione, z braku potrzebnej iloci uzdolnionych kompetentów.

Grup czysto angielskich systemów koczy Norwegia,
gdzie sejm w Christyanii, uznajc wano i donioso
stenograficznych sprawozda, rozpisa nagrod 1.000 species

' czyli 50 tal. dla kadego, kto si dobrze stenografii wyuczy.

Dopiero w r. 1852. Paludon ogosi przekad systemu Tay-

lora na jzyk norwegski i zosta odtd szefem biura sejmo-

wego z miesiczn pac 156 talarów, za 12 innych steno-

grafów zatrudnionych przy sejmie, pobieraj po 90 talarów

miesicznie. Odr. 1851. Dr. Ho Ig er Peter sen uczy w Chri-

styanii stenografii publicznie.

Najnowsze ~(do poowy roku 1867) dziea do tej grupy

nalece a zasugujce na wzmiank s: „The complete
Ph on o grafer" przez James E. Munson, najstarszego

amerykaskiego stenografa rzdowego, wydana w Nowym
Jorku r. 1-867, dalej wychodzce czasopismo „The Pho-

netic Journal," wydawane przez Fred. Pitmana i powi-
cono wycznie rozszerzaniu nauki fonografii Isaaka Pitmana.
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(Redakcya London Paternoster row. 4). Tene sani Fred.

Pitman pracuje w literaturze angielskiej fonograficznej bar-

dzo czynnie i z powodzeniem, wydajc cigle jedne po dru-

giej w tej mierze rozprawy. Najczynniejsze i oraz najliczniej-

sze z Towarzystw fonografów jest „Short-and Writers'
Association,, i w r. 18G7. w Wliittington-Klub na Fleet-

Street zawizane powszechne Towarzystwo stenografów pod

prezydency p. Tomasza J. Woods.
Jako kompilacy nauki Pitmana, lecz w cakiem nowom i

drobnostkowoci swoj do pedantyzmu posunitem obrobieniu,

uwaa naley nowszemi czasy przez W. Macieja Wil-

liams wydane dzieo: „Sohrthand for Erevybody". Easy to

learn — easy to write — easy to read — an.d useful to all".

W dziele tern zaoy sobie autor nauk Pitmana zupenie

usun z publicznego uycia , dowodzc , e jego nauka do-

piero jest wszechstronnie opracowan i najdoskonalsz i e
tern samem powinna suy jako podstawa do poczenia si

wszystkich angielskich stenografów pod egid jego teoryi. Pobo-

ne to i nieuzasadnione danie tym mniej moe nie wi-

doków jakiego takiego powodzenia, gdy w samym obozie Pit-

mana, tyle jest stronnictwa ile jest wyda poprawnych nauki

tego mistrza (a jest .ich od r. 1847. przeszo 10). Kade
z tych stronnictw trzyma si tedy z niczem niezwiclmit

staoci dotyczcej edycyi, bdcej podstaw jego powstania.

B. Grupa francuzka.

Pierwsze usiowania zaprowadzenia i rozpowszechnienia

wiedzy stenograficznej we Francyi, przeszy prawie bez a-
dnego skutku i ledwie tylko zapisa- moemy o nich wspo-

mnienia historyczne. Prawdopodobnie pierwszym, który z

zapaem podj si w pocztkach XVII. wieku Paryanów

obznajomi z „czarodziejsk sztuk pisania równoczenie za

ywem sowem"—jest profesor Janus Csccilius Frey. Ile

jego teorye stay w zwizku z metodami^ angielskiemi — lub

b}'y samoistnemi, dla braku dat nie umiemy da bliszych wyja-

nie, do e si nie przyjy. Taki sam skutek miaa nau-

ka ks. Jacues Cossarda ogoszona w 1651. Ramsa-
ya w 1681. r., de Valede'go z r. 1777. i proboszcza z St,
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Laurentzr. 1787. Byy to próby nieudae, zbudowania na wzo

rach, by moe angielskich — co nowego i oryginalnego.

Nauki te z powodu swej rozwlekej pisaniny i niezgrabnoci

znaków, czstokro tych samych co i zwykego pisma, co

do techniczej swej strony posiadaj, mao wiksz warto
jak tachygrafia, cho co do czytelnoci moe i po za ni,

stoj. Równoczenie z de Valedem w 1777. ubiega si o apro-

bat swojej nauki stenografii , czyli jak to wtenczas powsze-

chnie zwano „tachygrafu" u paryzkiej akademii umiejtnoci

Jean Felicite C o uon de Th'evenont. Paryzka akademia

nietylko e wyrazia swoje uznanie p. Thevenont, ale jako

najwysza wadza naukowa, przepisaa j jako przedmiot

obowizkowy dla szkó niszych i rednich. Atoli system ten

zbudowany na podstawie trzech linij geometrycznych i punktu,

przedstawia ju przy cokolwiek szybszem pisaniu, trudnoci

bardzo zniechcajce, bo kada zgoska wyrazu — pisaa

si odrbnie i tylko cile w granicach trzech linij. Tej

ujemnej strony wyrówna nie mogo wcale, bardzo dobitne wy-

raanie samogosek i do atwe odczytywanie napisanego.

Pomimo tak powanej opieki i okolicznoci, e mona byo
si jej w 10 godzinach nauczy, a sam autor w jednej go-

dzinie spisywa za jej pomoc 40 stron dyktowanych, nauka

p. Thevenont bya na to uczon, by j potem kady zanie-

dba, skoro tylko jej wicej uczy si nie by zmuszany.

Rozgone powodzenie nauki Taylora w Anglii , spowodowao

p. Theodore Pierre Bertina do ogoszenia w r. 1792.

przekadu tej angielskiej stenografii i dla jzyka francuz-

kiego. Zasadnicze rónice etymologiczne, jakie cechuj i róni
angielski jzyk od francuzkiego, uwzgldni Bertin jak naj-

staranniej i w tym celu pozmienia poczci oznaczenia sa-

mogosek a w szczególnoci znaki dla spógosek. Nala-

downictwo to znalazo przez dugie lata powodzenie i

przewag nad wszystkiemi innemi czsto ogaszanemi nowo-

ciami, i rzeczywicie z powodu swojej atwoci i po-

toczystoci pisarskiej zasuguje na takie odszczególnienie

,

lecz adn miar ani co do swej wiernoci i atwoci W
odczytywaniu ani co do sposobu wyraania brzmie samo-
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goskowych , niemoe i w porównanie z prac, p. Thevenont.

Czytelno systemu Thevenonta z atwoci w wypisywaniu Berti-

na, stara si C o n e n de P r e p e a n przez odpowiedne zmiany i

zamiany pojedynczych oznacze i pocze, osign. W szeciu

krótkich odstpach po sobie, od roku 1813. do 1833. nast-

pujcych nowych wydaniach swej nauki, dy on z niezmordo-

wan usilnoci do raz wytknitego celu z coraz lepszem powo-

dzeniem lecz tylko w teoryi. Co do sposobu pisania i cze-
nia pojedynczych znaków midzy sob, zblia si zupenie do

Taylora, lecz oddzielnego wypisywania pojedynczych zgosek

wcale nie usuwajc, stara si ten nabytek od Thevenonta w ten

sposób udoskonali, e po rónych przemianach znaków co

do znaczenia i ksztatów — stawia wreszcie jeden i ten sam
ksztat , lecz w trzech rozmaitych wielkociach , dla trzech

oddzielnych, czsto nawet, z sob niespokrewnionych gosek.

Przezto system w teoryi upojedyczy, lecz natomiast z po-

wodu atwoci zamiany w odczytywaniu i trudnoci przestrze-

gania przepisanych rozmiarów, utrudni praktyczne zastoso-

wanie i nigdy nie móg • staej i wikszej liczby zwolen-

ników .uzyska. Stenografia jego rozpadaa si na dwie

gówne czci, na nauk stenografii potocznej „steno-

graphie cursive„ i na nauk stenografii publicznej „stcno-

graphie exacte". Usiowania dotychczasowe wic, by uoy
\vymaganiom jzyka francuzkiego odpowiedni stenografi

,

wydaway niewdziczne i w ogóle nietrwae owoce. Dopiero p.

Prevost naley si niezaprzeczona zasuga, e przez swój

poprawny, w 1827 ogoszony przekad systemu Taylora na

jzyk francuzki, rozbudzi u powszechnoci francuzkiej pewne

trwae zajcie si t nauk. Synny ten i fachowo wykszta-

cony praktyk, podejmujc si tej pracy, postpi sobie zupe-

nie samoistnie, kierujc si zasadami wicej praktycznemi

ni etymologiczno - gramatycznemi. Prevost uzupeni Taylora

w widokach mowy francuzkiej , ustanawiajc dla gosek w
rodku wyrazów najczciej si powtarzajcych bd bardzo

trafne oznaczenia, bd nowe kombinacye. Bierze on rozbrat

stanowczy z oderwanym swych poprzedników sposobem pisania
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zgosek — przyjmujc tylko jodn lini i pisze cae wyrazy

cznie.

Pomimo i pisma powstae na podstawie kombinacyi

linij geometrycznych, mog przedstawia co do pojedynczych

znaków oderwanie napisanych, ksztaty istotnie bardzo po-

jedyncze— to w kadym razie, z powodu swego czenia si

w wyrazy tylko pod pewnemi ktami , utyka one musz na

niepokonanej i rk bardzo trudzcej niedogodnoci. Trudnoci

tej, nie zdoay nawet teorye zaokrglonego wypisywania,

cho z niekorzyci dla czytelnoci, usun. Przyzna naley,

i stenografowie francuzcy, dokonali nie mniej zaszczytnych

prac od angielskich a rzeeby nawet mona, e im si naley

pierwszestwo przed tamtymi, skoro prócz niedogodnoci

uywanych systemów, musieli si liczy z gorc i pynn
wymow francuzk, która prawie dwukrotnie przeciga an-

gielsk. W w. XVII. za Ludwika XVI. widzimy znakomitych

stenografów czynnych publicznie w Radzie stanu (Etats go-

neraux). Odtd cae parlamentarne i publiczne ycie narodu

francuzkiego w burzliwych czasach rewolucyjnych i porewu-

lucyjnych kreli wiernie rka stenografa, prócz maych wy-

jtków za panowania Napoleona I, który jak wiadomo nie

wielkim by przyjacielem ani parlamentaryzmu ani publi-

cystyki. Po upadku pierwszego cesarstwa, Restauraucya

troskliwie opiekowaa si stenografami , którym poruczahi

spisywanie rozpraw izb francuzkich
,
podnoszc ich do rangi

urzdników pastwa o staej pensyi, by przez ogaszanie du-
gich i szumnych rozpraw parlamentarnych, ni to wynagra-

dza Francuzom ubytek sawy i wolnoci. Napoleon III. wst-

pujc na tron swego stryja, zniós w r. 1852 instytucy urz-

dowych stenografów, polecajc Monitorowi umieszczanie z po-

siedze ciaa prawodawczego tylko streszczanych stenogra-

ficznych sprawozda. Jednakowo wielka wano dosownych

i wiernych sprawozda i powszechne gone danie caej

owieconej masy narodu objawione w tym kierunku, zniewo-

lio cesarza do ustanowienia napowrót urzdowych stenografów

obecnie ju nietylko dla ciaa prawodawczego ale i dla senatu-

Dekret cesarski z dnia 24go listopada r. 1862. zabezpieczy
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stanowczo stenograficzne spisywanie rozpraw parlamentu

francuzkiego, stanowic w artykule 4 „Les debat s de chaquc

seanoe sonfreproduit par la stenograpbie et inseres in extenso

aux le journal officiel du lenclemain". Przed rokiem 1848. a

waciwie do 1851. pacono 7 urzdowym stenografom w biu-

rze izby panów po 7.800 fr. w biurze izby deputowanycb

za 9 stenografom I. klasy (roules) po 6.000 fr. a 4 steno-

grafom II. klasy czyli tak zwanym aspirantom po 1.200,

1.600 i 2.000 fr. rocznie. W roku 1851 urzdzono biura ste-

nografów z 5 staych rewizorów po 8.000 fr. dwóch prowi-

zorycznych po 6.000 i 11 stenografów po 4.000 fr. rocznej

pensyi z prawem do emerytury. Podug normy tych samych

zasad i dzisiejsze biuro stenograficzne tak ciaa prawo-

dawczego jak i senatu francuzkiego jest ustanowionem.

W pierwszem przewodniczy p. Denis - Legarde , w drugiem

weteran francuskich stenografów Prevost, ozdobiony krzyem
zasugi legii honorowej. Z pomidzy licznych systemów wzro-

sych na ziemi francuzkiej, dzisiaj nie monaby adnemu
przyznawa wycznej przewagi, chocia kade, publiczne

posiedzenie sdowe, kade publicznie wypowiedziane sowo
i kady wykad . szkolny jest pilnie stenografowany, sowem
chocia stenografia od biura jtirysty i kupca roszerzya si

a .do warstatów wyrobnika i do biednego ucznia. Wprawdzie

dzi po wszystkich zakadach naukowych ucz stenografii jako

przedmiotu obowizkowego, podug ostatniego ukadu p. Prevo-

sta, lecz to wcale nie przeszkadza, e system Bertina, Conen

de Prepean a nawet ostatniemi czasy i Gabelsbergera, ciesz

si znakomit liczb zwolenników. Nauka stenografii zna-

komitego publicysty p. Aime Paris usiujca fonografi Pit-

mana, na podstawie kombinacyi znaków z dawniejszych syste-

mów dla jzyka francuskiego uskuteczni, nie znalaza powo-

dzenia, podobnie i w r. 1867. wydana, „Dyploye freres, Ste-

nografie Duploye", pomimo , iz w swej przedmowie jest bar-

dzo zachcajca, nie wywara do dzisiaj adnego wpywu.

Obok Francyi i równoczenie z ni, rozpowszechnia si

stenografia w Nied-erlandach (uawach) gdzie niejaki

Jan Rejner kupiec z Rotterdamu, ogosi w r. 1673. prze-
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kad angielskiego systemu Sheltona, na jzyk niederlandzki.

Praca ta bya istotnie tylko w widokach spekulacyjnych

podjt, gdy Rejner otrzymawszy na ni przywilej, sprzeda-

wa tylko za grube pienidze t -„wielk tajemnic pisania

za ywem sowem". Nie mae zyski, jakie stenografia przyno-

sia Rejnerowi, spowodoway niejakiego Pitson Roelf zDod-

rechtu do ogoszenia w r. 1698. kompilacyi angielskich syste-

mów, za Dor. Emil von Ruyter z Leyden ogosi inny,

wcale lepiej od swych poprzedników obrobiony system steno-

grafii niederlandzkiej w r. 1743. Lecz to s tylko próby

nieudae i niemogce z powodu swego wadliwego ukadu,

rozbudzi szerszego zamiowania tej nauki w publicznoci.

Dopiero od r. 1814. gdy Dor. P. v. Eyk ogosi przekad

systemu francuzkiego Conen de Prepean dla aciskiego

jzyka a Dor. Erdmann dla niederlandzkiego, sta si inte-

res dla stenografiiwicej ogólnym i odtd zdobywa ona sobie

trwae prawa obywatelskie midzy publicznoci nicder-

landzk. Królewskie Towarzystwo naukowe „Concordia"

w myl powszechnie objawianego domagania si praktycznej

stenografii, rozpisao w 1820. konkurs na najlepsz stenografi

niederlandzk. Z pomidzy znakomitej liczby wspóubiegajcych

si, otrzyma Dor. Sommerhausen pierwsz nagrod w kwo-

cie 300 guld. niederl. za napisanie najlepszej i najodpowie-

dniejszej nauki, za literat Bosssert pochwalne uznanie i

srebrny medal nagrody. Obydwaj autorowie starali si swoje

nauk ugruntowa na systemach p. Conen de Prepean i Tay-

lora, robic tylko takie poprawki i zmiany, jakie waciwoci
jzyka niederlandzkiego wymagay. Praca Sommerhausena

istotnie zasuguje na pierwszestwo i tak dalece si rozpo-

wszechnia, i przekad systemu Prevosta, dokonany przez

Dor. Frerik z Gróningen w r. 1834. zosta prawie nie-

postrzeonym. Pomimo tego wszystkiego, — artykóowi 96.

praw kardynalnych niederlandzkich z r. 1848, który orze-

ka jawno posiedze obu izb pastwa a wzgldnie poleca

ich stenograficzne spisywanie, nie mogo si sta zado z po-

wodu braku odpowiednio uzdolnionych praktycznych steno-

grafów. Nakoniec p. Tilar van Elevan, który uoy now
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na praktycznych dowiadczeniach, opart nauk i p. C. A.

Stegcr udao si wyksztaci odpowiedni liczb dobrze wy-

wiczonych stenografów i pod ich kierownictwem istnieje od

r. 1854. stale obsadzone biuro stenografów urzdowych. Naczel-

nik czyli kierownik biura stenograficznego pobiera prócz oso-

bnych dyet 925 tal.
,
jego zastpca 815 tal., stenografowie

1. klasy 750 tal., a drugiej 530 talarów— rocznej staej pensyi.

W r. 1867. p. C. A. Steger, który niekoniecznie zgadza

si z swoim koleg p. Tilarem, ogosi praktyk udoskonalony

swój system stenografii pod tytuem: Handtleiding tot de

nederlandsche Stenografhie , door C. A. Steger; eersten ste-

nogralh bij de Staten General. Srfioonhoven S. en W. N van

Nooten" 31 stronic druku i G tablic wzorów do pisania.

W tern swojem dziele powiada autor, e nie wykad lecz

ksika moe na dobrego stenografa wyksztaci, bo tu

potrzeba wasnych i pilnych studyów, dalej twierdzi on, e
cho Gabelsbergera stenografia wyej stoi jak jego co do

teoryi, to ta ostatnia znowu co do praktycznoci góruje nad

pierwsz. Od dobrego stenografa wymaga Steger umiejtnej

znajomoci jzyka niederlandzkiego , francuzkiego , angiel-

skiego, niemieckiego i aciskiego a nawet historyi, geo-

grafii , statystyki , studya i terminologi prawnicz i w ogóle

przynajmniej ogóln znajomo wszystkich umiejtnoci. Co do

zewntrznego zaoenia, dzieo to odpowiada systemowi Ga-

belsbergera, lecz pod kadym wzgldem niej od niego stoi.

W Belgii, która odczywszy si w 1830. od stanów nie-

derlandzkich i stawszy si pastwem samodzielnem o wzo-

rowo parlamentarnym ustroju, ju w pierwszej chwili oga-

szano stenograficzne sprawozdania rozpraw Izb, dp których

spisywanie w braku krajowców, sprowadzono stenografów

z Parya, pacc im miesicznie do 600 fr. remunaracyi.

Dzi istnieje w Belgii na wzór niederlandzkiego, stae biuro

stenograficzne i przyzna potrzeba, e najlepiej dotowane,

bo nawet p. Liege, który straci wzrok z powodu usilniej swej

pracy stenograficznej w biurze izb belgijskich, pobiera dzi-

siaj 6000 fr. jako doywotn emerytur.

W poniej poszczególnionych krajach
,
pod mianem niby

wasnych originalnych systemów, ogaszano w rzeczy samej

.
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tylko przekady bd francuzkich bd angielskich nauk

stenografii, a najczciej kompilacy jednej lub drugiej.

W rzdzie tym na pierwszem miejscu wymieniamy Hiszpani,
gdzie niejaki Don Franciszek de Paula Marti w 1800.

wystpi pierwszy z tumaczeniem systemu Taylora na jzyk
hiszpaski, lecz ju w roku 1803, ogosi swój wasny
w przewanej treci na francuzkim systemie Bertina, oparty

system, który doczeka si nowych i poprawnych wyda
w 1813, 1821 i 1864'

Obok publikacyi Marti'ego jest jeszcze i druga ksika
nauki stenografii hiszpaskiej, wydana przez Don Ivarez

Guerra z Madrytu. Don Pedro Caballos, który w historyi

Hiszpanii zaszczytne miejsce zajmuje, poleci za swoich

rzdów dekretem królów, z d. 21go listopada 1802. otworzy

pierwszy kurs publiczny nauki stenografii. Z tego korzystao

przeszo 80 osób z zadawalniajcym postpem. Odtd umie-

jtno stenografowania, staa si ogólnie bardzo powaan,
i lubian a nietylko e jest w szkoach jako przedmiot obowiz-

kowy i w sdach jako pismo protokolarne wprowadzon ale

szczególniej wzia ona przewag nad pismem zwyczajnem w
kupieckich koresponde ncyach. Izba handlowa w Barcelonie,

uznajc wielk donioso stenografii w yciu handlowem,

wyposaa z wasnych funduszów rok rocznie publiczne, bez-

patne wykady stenografii i nadaa posad staego nau-

czyciela p. Franciszkowi Serra y Ginesta, autorowi jednej

moe z najlepszych stenografij hiszpaskich. W Kadyksie

istnieje od r. 1807. akademia ciso- i rychopisarstwa , roz-

cigajc swój zbawienny wpyw prawie po caym kraju

w interesie rozwoju i ksztacenia stenografii.

Biuro parlamentarnych stenografów w Madrycie, jest

nader wzorowo urzdzone. Miejsca 19, w jego skad wchodz-

cych osób s obsadzane za pomoc konkursu. Posady te s
stae i uprawniaj do emerytury, tudzie licz im si lata

suby jak urzdnikom. Pierwszy naczelny redaktor i kierow-

nik biura stenografów, pobiera rocznej pensyi 24.000 realów

czyli okoo 1.616 talar., zastpca jego 22.000 . realów czyli

1.418 talarów, za stenografowie I klasy 16.000 realów czyli
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1.078 talarów a stenografowie drugiej klasy 12.000 realów

czyli 810 talarów rocznej pensyi. Biuro to dzieli si na dwie

sekcye, t. j. na biuro izby kortezów o 3 redaktorach i 6 steno-

grafach i na biuro izby deputowanych o 2 redaktorach i 8

stenografach. Portugalia co do rozwoju stenografii ko-

rzystaa tylko z postpów tej nauki w Hiszpanii i dopiero

od r. 1820. otworzy w Lizbonie Anjel Roman Marti, syn

wyej wspominanego Franciszka de Paula Marti, pierwszy

publiczny kurs stenografii, podug ukadu ojca swego z r.

1821. Usiowania jego odniosy po czci podany skutek,

gdy stenografia nie mniej staa si rozpowszechnion i po-

waan jak w jego ojczynie Hiszpanii.

Grup francuzk zamykaj Wochy. Wprawdzie od

pocztku tego wieku usiowano systema francuskie lub an-

gielskie na jzyk woski przeoy, lecz gdy naród woski

z powodu swego rozbicia politycznego pozbawiony wszelkiego

ycia publicznego na wewntrz , wysila wszystkie swe siy

moralne na spiskowanie w kraju i po za granicami — ste-

nografia wic, przy tak niekorzystnym kierunku umysowym,
tutaj ani zwolenników znale a tern mniej rozszerze si moga*
Z janicjszemi chwilami ycia wewntrznego, pojawia si
zaraz stenografia rozprzestrzeniajc si co raz swobodniej i

silniej i peni dzisiaj swoje sub publiczn. W r. 1848.

pojawia si nauka niejakiego Mi lane sio, której poprawn
reprodukcya jest równie na angielsko-francuskich metodach

zbudowana nauka Leopolda Hermeta'z r. 1853.

Grion dyrektor c. k. gimnazyum w Tryecie — pracuje

usilnie od 1849 roku na polu uoenia samoistnej steno-

grafii woskiej, któr z pominiciem niemieckiego systemu

Gabelsbergera, radby na wasnych pomysach a raczej na za-

sadzie angielskiej fonografii Pitmana zbudowa. W tym te du-

chu dziaa Leinner; pragnc take co podug wasnej metody

wypracowa. Professor gimnazyalny ze Spalatto HenrykjNoe,
uoy i wyda w r. 1867. podug Gabelsbergera (wyjwszy

maych natur jeyka wskazanych zbocze)— stenografi dla

jzyka woskiego, a Teoldi naczelny kierownik dzisiejszego

biura stenograficznego przy senacie florenckim znowu tak
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nauk wedle wasnych zasad. Zestawia on w swojem dziele

nauk Noego i wykazuje wyszo swego systemu nad nauk
Gabelsbergera. Nie wchodzc w to czyli tak istotnie jest, do
e Teold'ego nauka, z powodu jego powanego stanowiska,

dzisiaj ma przewag nad wszystkiemi innemi. W publicznem

uyciu napotykamy stenografów ju przy parlamencie sardy-
skim w r. 1848.—gdzie pod kierownictwem p. Delfiino'ego take
autora stenografii woskiej podug systemu Prevosta, istniao

biuro stenografów parlamentarnych. Dzi we Florencyi tak przy

izbie deputowanych jak i przy senacie istniej osobne biura

stenograficzne, skadajc si kade z 16 osób, bdcych na

etacie pastwowych urzdników. Biura te s ukonstytuowane

tak jak we Francji, Angi:
i, Niemczech i w ogóle wszdzie

na Zachodzie, a sprawozdanie z kadego posiedzenia, otrzymuj

posowie nazajutrz ju drukowane. Stenograf woski niepo-

trzebuje tej biegoci w szybkiem pisaniu jak n. p. w Niem-

czech lub u nas, gdy mówcy woscy mówi z pewn uro-

czyst powag i tak zwolna e ledwie wypada 40 — 50 a

rzadko kiedy 60 sów w przeciciu na jedn minut.

C. Grupa niemiecka.

Nad grup niemieck zastanowimy si cokolwiek wicej

szczegóowo, jak nad dwiema poprzedniemi , bo nauka steno-

grafii, dzi u nas najbardziej rozpowszechniona t. j. system
Gabelsbergera, ma swoje rócio w Niemczech i cile

jest z tamtejszem yciem stenograflcznem zwizana.

Niemoliw jest rzecz przypuszcza , aeby z poczt-

kiem wieku XVII. rozbudzajce si w Niemczech usiowanie

„wznowienia" — my powiemy raczej zaprowadzenia steno-

grafii, znalazo co z przeszoci rodzimego, na tern polu

pozostaego, owszem okoliczno, e pierwsi pracownicy

niemieccy starali si tylko zastosowa angielskie systemy i

dla mowy niemieckiej — jest dowodem, e przedtem nic tu,

na polu stenografii nie zdziaano.

Wprawdzie filozof i profesor matematyki w Altdorf,

niejaki Schweitzer, podj si tej przytrudnej pracy, by

na wzór arabskich liczb zwyczajne pismo uproci, za po-
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moc którego w pisaninie znacznie wiele czasu daoby si

oszczdzi. Co do jego osoby miao to mu si bardzo

pomylnie uda. Przez uproszczenie a raczej potworzenie

sobie z liter zwyczajnego pisma — wielkiej iloci staych

oznacze dla pojedynczych wyrazów, naby on nadzwyczajnej

biegoci w szybkiem spisywaniu sów, lecz zdaje si, e
oprócz siebie nie mia wicej zwolenników tej nauki.

Jezuita Kasper Schott wyda w r. 1665. przekad

systemu Sheltona na jzyk aciski, za na podstawie tej pracy

i systemu Willia, wydaje Harsdorfer okoo 1670. nauk
stenografii niemieckiej. Atoli ani Schott ani Harsdorfer nie

musieli najogólniejszym warunkom stenog/afii odpowiedzie,

kiedy niejaki Bielke z Jeny w r. 1679. uczu potrzeb i

wyda przekad prawdziwej nauki Sheltona, zastosowanej i

dla jzyka niemieckiego i istotnie z niemaem
,
jak na ówczas

powodzeniem. Nauka jego doczekaa si kilkakrotnie wzna-

wianego wydania. Niemal w lat 70 po pierwszem wydaniu

nauki Bielkiego ogosi niejaki Gessner w Lipsku w
r. 1745. przekad systemu Ramsay'a na niemiecki jzyk, lecz

bez wszelkiego skutku i powodzenia. S, to bowiem lune

tylko objawy naladownictwa obcych systemów, mianowicie

angielskich i francuskich, bez wszelkich warunków trwaej

przyszoci. Wiedza stenografii bya rodzajem jakiej tajem-

nicy, drogo opacanej i nie kademu przystpnej. Stan ten trwa

poniekd a do koca XVIII, wieku, bo nie dziw, i z ucich-

niciem gorcych dysput i szermierek kaznodziejskich,

zrodzonych wielk reformacy, Niemcy pozbawieni wszel-

kiego politycznego ycia, nkani niejako systematycznie

wielkiemi i cigemi wojnami na wasnej ziemi, nie wiele

mogli si zajmowa stenografi. Uczuli oni dopiero potrzeb

v
zastpienia zwyczajnego pisma, innem zwilejszem — gdy

nowo powstae filozofiiczne teorye rozbudziy umys ludzki

i dokonyway wielkich przemian spoecznych w ssiedniej

Francyi, i gdy w skutek tego ttno poczucia narodowego

silniej i w Niemczech uderza poczo. Jakby zawstydzeni

swojem dotychczasowóm niedbalstwem, praktyczni Germani

— z ow historyczn, drobiazgow acz gbok uczonoci,
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poszli w zapasy z synami Albionu o system lepszej stenografii.

I stanli w kocu po wielu próbach, pracach i zawodach

— jeeli nie wyej na tern polu od Anglii to niezawodnie

na równi.

Gos Buschendorfa podniesiony w 179G. do

swych ziomków w tej kwestyi, w dzienniku przez niego dla

przemysu i handlu redagowanym, nie pozosta bez skutku.

W prawdzie zalecany przez niego system R e e' g o nie wrielu

znalaz zwolenników, lecz da pochop innym do niezmordo-

wanej na tern polu pracy. Ju w roku nastpnym (1797)

Frydryk Monsongeil — nauczyciel lenictwa w Zillbach,

wyda nauk stenografii niemieckiej na podstawie zasad

Taylora a przewanie Bertina, których systemy podówczas

na Zachodzie za najlepsze uwaano. Nauka ta oparta na

zasadzie linij geometrycznych, Jtczya prócz wielkiej uci-
liwoci pisarskiej, wiele jeszcze innych niedogodnoci n. p.

przy odczytywaniu, gdy w caym swym ukadzie bya nie-

dostateczn a w przeprowadzeniu zupenie dowoln. Dlatego

w tyme samym roku , lecz nieco póniej od pierwszej

,

wydana nauka stenografii przez Karola Gottlieba
Horstig (Horsting) radc konsystoryalnego

,
pod wieloma

wzgldami zasuguje na pierwszestwo, chocia przymiotów

nawet redniej praktycznoci 'nie osiga, bo znaki dowolnie

i bez. uwagi poustanawiane , w niczem nie chroni od zamtu
i dwuznacznoci.

Trzeci z kolei ksik nauki stenografii z r. 1797. jest

wydana wLipsku „Ksiga tajemnic starego i nowego
wiata" — bardzo szumnie napisana, lecz bez wszelkiej

treci i wartoci. W 1798, wyda ksigarz Buling nalado-

wan podug Horstiga nauk stenografii, zamykajc niejako

cyklus na polu cisopisarstwa niemieckiego dotychczas wy-

danych teoryj, któreby raczej do wiata zudze, anieli

do rzeczywistoci policzy naleao. Dopiero w 1802. J. C.

Danzer, kapitan w cesar. austryjackiem wojsku — wystpi
z swojem dzieem cisego przekadu stenografii podug zasad

Samuela Taylora, które zyskao trwalsze i szersze powodzenie.

Nauk t udzielano obowizkowo prawie do r, 1811. uczniom
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szkoy wojskowej w Wiener - Neustadt. Zasuguje take na

wzmiank wydany w r. 1814 w Jenie przez „Niewiado-

mego" autora przewodnik do rychego i uproszczonego pisa-

nia za pomoc zwykych liter. Od chwili tej, a do publikacyi

Juliusza Leichtena, radcy archivum badeskiego, przed-

siwzitej w 1819 r. pojawiaj si wprawdzie, cigle tu i

ówdzie nowi autorowie, lecz nie wznosz si swemi po-

mysami po nad sfer trywialnych naladownictw.

Praca Lcichtena usiowaa przyj w swm zaoeniu

niejako w pomoc ogólnej potrzebie spiesznego oddawania

ycia parlamentarnego, jakie poczo si po 1815. r. wyrabiaó

wNiemczcch z utworzeniem „Rzeszy". Leichten przeoy tylko

system Taylora na niemiecki jzyk, uzupeniajc go nadto

znakami na zasadzie elipsy. Lecz jakkolwiek jego teoryje s
janiejsze i pewniejsze i sposób pojmowania przedmiotu na-

wet trafny, to jednakowo w przeprowadzeniu rzeczy, min
si zupenie z tern, co sobie w zaoeniu zakreli, przeto

ledwie wzniós si nad poziom nieudaej próby. Równocze-

nie z Leichtenem pojawia si nauka Monsengeila w popraw-

nem wydaniu, która przyjmuje w przewanej czci alfabet

Horstiga. Przez zestawion z wiksz uwag teoryj rozró-

niania zgosek zoonych od niezoonych, tudzie przez do-

kadniejsze oznaczenie samogosek, dochodzi przynajmniej

dzieo to do wikszej pewnoci w odczytywaniu napisanego,

co w kadym razie poczytujemy za postp i zasug.

J. G Berthold nadporucznik pospieszy si jeszcze w
tym samym roku wyda, w rzeczywistoci tylko nowe wyda-

nie nauki Monsengeila, z macini i nic nie znaczcemi zmia-

nami. Susznie wic jako plagiator, nie znalaz Berthold naj-

mniejszego poparcia i uznania dla mniemanej swej pracy.

Niemniej w tym samym roku niejaki ksidz M. Heger
sporzdzi i uzupeni system Horstiga i ogosi go w nowej

postaci w r. 1820.

Ellison von Nidlef przyj w 1820. za podstaw

swej nauki system Taylora podug dokonanego ju przekadu

przez Danzera z 1801. r. ii porobiwszy niektóre wcale nie

bardzo trafne odmiany i „ulepszenia" ogosi j w 1820. w
4
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Conversationsblatt Graffera, a nastpnie w 1848. i w osob-

nem odbiciu.

W tej porze rzec mona, e przewaaa nauka Monsen-

geila i kady nowy autor kusi si takow udoskonali wedle

swych wasnych pomysów i dowiadcze. Do tego rzdu na-

ley praca J. F. Starka z r. 1822, ponownie w r. 1829.

ogoszona w poprawnem i przejrzanem wydaniu, za co na-

wet uzyska od rzdu pruskiego wynagrodzenie i pochwa.
W 1825. wystpuje niejaki Dr. Thon z swoj pod

kadym wzgldem nieuda nauk stenografii a Fryderyk
Dr. Erdmann, przyboczny lekarz króla saskiego, stara si

w dziele ogoszonem w r. 1826., pojedyncze znaki steno-

graficzne do najwikszego moliwego uproszczenia doprowadzi.

Najodpowiedniejszym rodkiem do tego wydawaa mu si

kotabinacya znaków w przestrzeni dwóch linij i oznaczenie

spógosek przez mae, proste i w rónych kierunkach idce

kreski, za samogoski wyraa przez kropki, wypisywane

odpowiednio do ich brzmienia, nad, midzy, na i pod
liniami. System ten w teoryi uproszczony, w praktyce wika
si w trudnoci niepokonane, bo kad niemal gosk w wyrazie

oddzielnie potrzeba pisa. O wiele nieszczliwszym od Erd-

manna pod tym wzgldem by J. Brede z swoj w r.

1827. ogoszon nauk, niemniej i F. J. Geborde Dr.

juris, który w r. 1828. wyda w Gottingen system

„niemieckiego rychopisma" opartego na bardzo zmylnem
sposobie skróce, za pomoc upojedyczonego pisma zwy-

czajnego.

Wspomniemy tu jeszcze nawiasowo o nieudaej repro-

dukcyi systemu Horstiga
,
jaka si pojawia w r. 1830. w

Tub in gen nakadem ksigarza Ossiandra, bez wymie-

nienia nazwiska autora— do dzidnia nieznanego. Na wiksz
uwag i uznanie, zasuguje publikacya J. Nowaka z r. 1831.

— wznawiana nastpnie w ulepszonych wydaniach w roku

1834. i 1848.

Autor ten, widocznie gboki znawca stenograficznej

szkoy angielskiej i francuzkiej , niemniej obznajmiony z we-

wntrzn budow jzyka niemieckiego, poszed w pracy
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swej samoistnemi torami, chocia zawsze znaki jego nale
do systemów Taylora i Bertina. Przecign on swoich po-

przedników tak pod wzgldem teoryi jak i praktycznoci

nauki i stanowi przechód midzy dotychczasow chro-

paw i naladownicz angielsko - francusk szko a now,
udoskonalon i rodzim czyli czysto \ niemieck, jaka si
poczyna z dzieem Franciszka Ksawerego Gabelsbergera,

wydanem w r. 1834. Ksika J. Nowaka „Ausfuhrliche An-

leitung zur deutschen Geschwindschrift. (Tachygrafie) Mit

8 litograpfirten Tafeln. Wien Gedruckt bei J. P. Sollinger"

— jest owocem dugich i mozolnych studyów, wszystko w
niej sumiennie opracowane, podzia alfabetu odpowiedni,

prawida króce polegaj na staych zasadach, pojedyncze

znaki starannie ze wzorów francuskich i angielskich skombi-

nowane i do pocze wicej zdolne, jak zalecane znaki przez

jego poprzedników. Majc przedewszystkiem praktyczno

znaków i ich atwo do czenia si na wzgldzie odstpi,

po czci w ponownem wydaniu swej nauki r. 1834. od

wzorów francuzko - angielskich i pozbywa si sposobów pisa-

nia prostemi i koczystemi ktami, usiujc swoim zna-

kom nada potoczysto , okrgo i gitko zewntrzn
W pracy tej jest nawet wiele bardzo dobrych pomysów,
trafnych i krótkich kombinacyi, lecz zawsze nie da si
zaprzeczy, e ma i ujemnych stron nie mao. Pominwszy,

e jego sposób pisania — jakkolwiek zwizy, bardzo nuy
rk a jeszcze wicej oko czytelnika, to oznaczanie samo-

gosek przez punkty, samo przez si czytelno pisma w wy-

sokim stopniu naraa. Niedogodno t usuwa wprawdzie po-

prawne wydanie z 1848, atoli system ten w obec coraz silniej

wzmagajcego si rozpowszechnienia nauki Gabelsbergera,

niezdoa ani na chwil szerszego koa zwolenników zaintere-

sowa. Nowak ma w nauce swej ju jasne pojcie o donio-

soci oznaczania samogosek symbolicznie „co do miejsca",

a wstp krytyczno historyczny o rozwoju i znaczeniu stenografii

w powszechnem yciu czowieka , umieszczony na pocztku

tego dziea, policzy naley do lepszych i trafnych roz-

praw w tym zawodzie. System ten liczy a nawet i dzisiaj

4*
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liczy jeszcze kilku biegych w swej sztuce zwolenników w
Wgrzech , którzy podczas kaclencyi sejmowych w r. 1 843

,

1844, 1848, 1849 i 1861 zadawalniajce oddali usugi.

Niemal w lad za Nowakiem pojawia si w 1831. ksika
Ineichena, w caej swej treci nic innego niezawiera-

jca jak znane ju i tylokrotnie wznawiane teorye Hor-

stiga, tylko ze zmienionym tytuem. W dwadziecia lat

póniej tj. w 1851. wydano t kompilacy niby „poprawion"

lecz bez adnego skutku i jakichkolwiek widoków na przy-

szo. Dla sztuki stenografii niemieckiej rok 1834. jest naj-

waniejszym i istotnie epok stanowicym. W nim bowiem

pojawia si system cakiem nowy wiekopomnej pamici

Franciszka Ksawerego Gabelsbcrgera. W pierwszej

zaraz chwili system ten z powodu swej logicznej prostoty i

zewntrznej, technicznej wykonalnoci zapuszcza trwae ko-

rzenie w caych Niemczech. Ruguje on z ca si swej .prze-

wagi wszystkie przed nim i obok niego powstajce systemy
^

podnosi nauk stenografii do przynalenego jej miana „sztuki"

a rozbudzajc ogólny interes dla stenografii u powszech-

noci, wane odda i oddaje usugi w historyi odrodzenia

si duchowego i narodowego Niemiec w ostatnim lat dzie-

sitku. Z obowizku naszego — jako zwolenników tej sztuki,

musimy si duo obszerniej nad prac mistrza tego zasta-

nowi — co jednake poniej uczynimy, tu za aby acucha
chronologicznego nie przerywa, wyliczamy reszt autorów

niemieckich, którzy chcieli wspózawodniczy z Gabelsber-

gerem — bd ogaszaniem oryginalnych pomysów, bd
te poprawiajc i kompilujc system Gabelsbergera i innych.

Ogoszona w r. 1835. „Kryptografia" przez H. A.

Kerndórffe.r Dr. fil, zawiera tylko wskazówki — jak

mona zwyczajne pismo skróci i zostawia kademu do woli

— jakie znaki i w jaki sposób ich uy zechce. Nieinaczj

uczy nas Ksawery Bill h ar z z Berna w swojej w 1838. wy-

danej ksice nauki stenografii, wcale nie bardzo uda ej,

a i system F. G. Halbmeyera z tego samego roku — tak

nazwany „Arrauer Schnellschrift" trudno zaliczy w szereg

waciwej stenografii. Halbmeyer pozostaje w trzech pierw-
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szych wydaniach swej nauki stale tylko przy uproszczonych

literach aciskiego alfabetu i dopiero a w czwartóm,

przyjmuje inne, oryginalne znaki dla pojedynczych liter.

Dzieo to bez systemu i monoci praktycznego zastosowania,

staje si tern samem podem poronionym.

Powodzenie stenografii Gabelsbergera i ciga dno
do ulepsze u jej zwolenników, staa si powodem licznej

bardzo niemieckiej literatury stenograficznej
,
gdy pojedynczy

autorowie przecigali si — jedni w ulepszeniu Gabelsbergera

inni znowu „w nowych i lepszych pomysach." Midzy tymi

zajmuje pierwsze miejsce Wilhelm Stolze, wydajc w 1840.

nowe dzieo „Nauk stenografii niemieckiej". Zyska on bardzo

wiele zwolenników dla swej nauki , która zapanowaa w Niem-

czech pónocnych i do dzi dnia walczy jeszcze — wprawdzie

z coraz mniejszym skutkiem, o pierwszestwo z nauk Ga-

belsbergera. I nad tern systemem zastanowimy si poniej

cokolwiek obszerniej.

W czasie kiedy Gabelsberger i Stolze wraz z swoimi

zwolennikami dokadali wszelkiej pracy i starania, by kady
znak móg by jak najpojedyczzy i jednem poruszeniem

r§ki napisany, dziwnem musi si wydawa nowe usiowanie,

aeby zwyczajne pismo koniecznie w stenografi przedzierzgn.

Z t myl wystpi Adolf Henze w swojej publikacyi

w 1847, a w r. 1848. ucze prawawGiesan G. Canimeren
wyda lekkomylnie obrobion fonografi Pitmana dla jzyka
niemieckiego. Nauka G. Rahma— studyum Gabelsbergera,

Stolzego i Fayeta, pojawia si dopiero w 1849. w dwa lata po

mierci swego autora, lecz jakkolwiek zamiary jej s pojednaw-

cze, jednake niezdoaa si utrwali w publicznej praktyce, tak

samo jak i z temi tendencyami wydane w 1850. ksiki nauki

stenografii niemieckiej przez Gunthera i Arendsa w
Berlinie. Najwicej jeszcze powodzenia i kilkakrotnie wzna-

wianego wydania doczekaa si naukft C. E. Itogola z

1852, która wychodzi z zaoenia tego samego co Stolze a

ostatecznie jest tylko plagiatem Gabelsbergera. Nie brak

wprawdzie na coraz liczniejszych i goniej zachwalanych

nowych publikacyach stenograficznych, nikncych niepostrze-
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eni równoczenie ze swem powstaniem— a do tych zaliczamy

Karola Fryderyka Bindera nauk stenografii uprosz-

czonej z 1855. — Franciszka Wilhelma Knobla z

1862, dalej nauk niejakiego prof. N. C. Barlowskiego w
Berlinie z 1867. „Rychopis (Schnellschrift) w 12 listach" i

dopiero niedawno t. j. przy kocu roku 1867. w Berlinie

przez Karola Eicke wydan, „Now stenografi dla wszy-

stkich jzyków", czyli „powszechne i wierne pismo podug
naturalnych zasad wymowy i gosu. 11 Nauka ta udzielana w 4

listach opiecztowanych kady po 1 talarze — ma by nader

uproszczon, doskona i najlepsz ze wszystkich dotych-

czasowych. Polega tylko na 32 oryginalnych i bardzo zmyl-

nych znakach — jest atw do nauczenia si bo tylko w 8

godzinach — i dla kadego swoj pojedyczoci przystpna.

Zreszt nawet czcionki drukarskie autor dla swej nauki

kaza sporzdzi.

Uciekanie si do sprzedawania swej nauki w listach

opiecztowanych i to a po jednym talarze — jest a nadto

oczywist chci zrobienia dobrego interesu kosztem ciekawych.

Ju gdyby tylko kade Towarzystwo stenografów niemieckich

— a jest ich przeszo 400 — po jednym egzemplarzu kupio,

to autor i nakadca za tych kilka kartek sowicie bd opa-

ceni. Wida e to si opaca, kiedy ju w tym roku (1868)

w Marcu, pojawio si w Caminin a. cl. Ostsee 5 wydanie (??!)

ksiki: „Neue Stenografie, in 4 Stunden oder Lectionen*zu

erlernen" przez H. L. Behrendt. Sprzedaje si w jednym

opiecztowanym licie ale po dwa talary. Systemem tym, wedle

zarcze autora, wypisuje si kady znak jednem poruszeniem

rki ; oprócz znaków gównych s i znaki pomocnicze, a tylko

der, die, das, gen, heit , Jceit , ung, lich, schaft i t. d. maj
jedno oznaczenie. Kropka odgrywa w oddaniu samogosek

rol podobn jak u Erdmanna i Taubego. Znaków wszyst-

kich jest 40, „podobnych prawie i utworzonych z niemieckiego

pisma zwyczajnego"; system w ogóle dosy mtny i bardzo

daleki od tego, by go si mona w 4 godzinach nauczy. Zape-

wnienie autora, e pismo jego stanie si wkrótce pismem

powszechnem, wtpimy aby byo zudzeniem autora, lecz

owszem jest to udzeniem atwowiernej publicznoci.
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Kto raz juz pozna system Gabelsbergera, lub inny jak

Taylora, Pitmana lub Stolzego, ten na pierwsy rzut oka musi

powzi nieprzeaman odraz od stenografii Behrendta, która

widocznie jest plagiatem Stolzega i Erdmanna, a oprócz tego

przedstawia figury wyrazów fantastycznie wypisane. Jedno

tylko musimy z uznaniem na tej ksice podnie, t. j. druk

i litografia s istotnie z rzadk czystoci i poprawnoci
wykonane.

Obraz ten koczymy wynalazkiem czcionek rucho-

mych drukarskich dla stenografii przez Karola Faul mana,
sekretarza wiedeskiego centralnego Towarzystwa. Dzieo to,

którem juz i sam Gabelsberger do gorco si zajmowa,

kosztowao wiele pienidzy, trudów i pracy nim przyszo

w r. 1865. w wykonanie. Wielk donioso tego wynalazku

uznay wszystkie Towarzystwa tern, i po czci dobrowol-

nemi datkami pokryy nakad tej wspólnej sprawy. Stenografia

wykonana czcionkami ruchomemi, przedstawia si cokolwiek

za okrgo i mniej udatnie, lecz w kadym razie jest czytelnem,

piknem, zawsze atoli do wiczenia si w pisaniu autografo-

wane wzory zasuguj na pierwszestwo. Cay system tych

czcionek drukarskich skada si z 700 elementów i jest

do skomplikowanym. Obecnie prócz wiedeskiej gazetki:

„Oesterreichische Blatter fiir Stenografie" dooono starania,

aby i reszta w Niemczech wychodzcych gazetek stenogra-

ficznych, temi ruchomemi czcionkami bya drukowan.

Na ostatek nie godzi si zapomn o niefortunnym

zamiarze p. Karola Faulmana, który w roku zeszym,

pokusi si ogosi projekt „radykalnej reformy" systemu

Gabelsbergera i jakkolwiek w Wiedniu wiele dozna po-

baliwoci — to w Niemczech szczególniej od Drezdeskiego

Instytutu otrzyma naleyt odpraw. Wszelkie usiowania za-

prowadzenia dzisiaj czego nowego na polu stenografii w
Niemczech— bez wzgldu jaka jego warto bdzie, przygoto-

wane by musz na zupene zapoznanie i niepowodzenie;

stosunki bowiem niemieckie pod tym wzgldem s ustalone i

tylko jest moliwy rozwój systemów, Gabelsbergera i Stolzego,

dla innych ju miejsca i zwolenników tam zabrako. Dwa te
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systemy walcz: dzisiaj o pierwszestwo i przyzna potrzeba,

e pierwszy z coraz wikszem powodzeniem wypiera ostatni,

krok po kroku z zajmywanych i nie bez walecznoci broflio-

nych stanowisk w yciu publicznem. Szkoa Stolzego mocno

ucierpiaa, gdy Leopold Arends ogaszajc ponownie

w r. 1862. swoje ulepszon nauk na zasadach Stolzego, t,

ra dotkliwie zachwia jedno tej szkoy i utworzy nowy

obóz. Odtd widocznie a zwaszcza po mierci swego mistrza

chyli si nauka Stolzego do coraz widoczniejszego upadku.

Stosunek ten pod kadym wzgldem wany i ciekawy po-

zwolimy sobie bliej i obszerniej okreli.

Nie yciorys, lecz systema tych dwóch znakomitych

niemieckich publicystów na polu wiedzy stenograficznej s
przedmiotem naszej w tym miejscu rozwagi. Pragniemy je

porównawczo zestawi, aby poniekd usprawiedliwi i nasz

wybór systemu dla jzyka polskiego.

Franciszek Ksawery Gabelsberger, swojem kon-

templacyjnem i w sobie zamknitein usposobieniem, skazany

niejako na cich i wytrwa prac umysow, pragn powici
si zawodowi nauczycielskiemu i wczenie odda si studyom

klassycznej filologii. Wynosi on ztamtd gbok znajomo
przedmiotu a szczególnie zamiowanie do not tyroniaskich,

do których dalszego badania dzieo Ulrycha Koppa „Paleo-

grafia critica" szeroko bram mu rozwaro. Rozgone usio-

wania w Anglii i Niemczech by utworzy doskona stenogra-

fi, zajy mocno wraliwy umys Gabelsbergera i po 11 latach

mudnych studyów i pracy przedoy wreszcie w J829. — kr.

bawarskiej akademii umiejtnoci, system swej oryginalnie

uoonej stenografii niemieckiej. Pochlebne wiadectwo teje

akademii, zjednao mu pomoc rzdu bawarskiego i wielu in-

nych patryotów niemieckich, tak e w 1834. móg ju wyst-

pi z drukiem swej, wasnorcznie co do czci stenograficz-

nej autografowanej ksiki, „Aleitimg mr deatslim Bedem-
chenkunst" Przewodni myl systemu Gabelsbergera jest, na

podstawie wyszukanego podobiestwa i anologii midzy gosem
ludzkim a pismem, zbliy je do szybkoci gosu. Zesta-

wiajc z baczn uwag znaki stenograficzne Gabelsber-
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gera , dadz, one si odnalc, jako czci liter zwyczajne-

go niemieckiego i aciskiego pisma. Pojedynczo
,
gitko

i atwo do pisania i czenia si, s wysoko cenneini zale-

tami alfabetu Gabelsbergcrowskicgo, który jest w ten sposób

obmylany, e kady znak przedstawia pod kadym wzgldem

taki sam stosunek do caoci napisanego
,
jaki napotykamy

midzy pojedyczem brzmieniem gosu ludzkiego a caoci
mowy. Jest on ugruntowany na prawach ludzkiej zdolnoci

mówienia i mylenia.

Kady znak jest charakterem, nie za liter pisemn,

nic mu ani uj ani doda nie mona. System Gabelsbergera

przedstawia nam t. j. uwidocznia, uzmysowi gos syszalny,

przezco cae pismo stenograficzne staje si wyrazem ywego

sowa — niejako rzeczywist i wiern prawd wypowiedzia-

nego. Gabelsberger przyjmuje w swym systemie tylko jedne

gówn lini — okoo której grupuj si oznaczenia „na i

pod lini". Sposób pisania jest ten sam jak zwyczajnego

pisma od lewej ku prawej; za brzmienia samogoskowe s
bd symbolicznie, bd szczegóowo wedle potrzeby ozna-

czane — sowem ta przedziwna równowaga elementów , czyni

pismo to czytelnem i jasnem, a przytem i kaligraficznie

piknem. Wymaga ono om razy mniej miejsca jak zwyke

pismo, a przeciga je w szybkoci i atwoci pisania 8 do

10 krotnie. Pisze si cznie i z wszelk swobod bez

potrzeby cigego odrywania rki od linii gównej i prze-

noszenia si to pod to nad t lini. Ta sama lekko i

swoboda jaka cechuje sposób pisania, panuje w caej teoryi

o skracaniach pojedynczych wyrazów i caych zda, bo w
stosunku do uzdolnienia, wyksztacenia i biegoci stenografa,

moe tene, teorye te obszerniej lub wicej ograniczenie w
praktyce wykonywa. Skreliwszy pobienie ca posta we-

wntrzn i zewntrzn Gabelsbergera — przechodzimy teraz

do systemu Wilhelma Stolzego, ogoszonego drukiem w
Berlinie w 1840. pod tytuem „Lehrgang der allgemeinen

deutschen Kurzschrift", a potemu w poprawnych wydaniach

w r. 1852., 1858. i 18G0. a wreszcie pod tytuem „Theore-

tisch-practisches Lehrbuch der deutschen Stenographie. Berlin
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1861" wznawianego. Nauka Stolzego, wedle wiadectwa samego

autora, ma by poprawnem i udoskonalonem wydaniem systemu

Gabelsbergera, lecz przeprowadzonem na wasnych i oryginal-

nych podstawach. Zdaniem naszem
,
publikacya ta jest to

ubranie fonografii Pitmana w znaki gabelsbergerowskie, przy-

krojone wedle zasad Monsengeila z tym dodatkiem, e miasto

przepoowienia kadego znaku Gabelsbergerowskiego , znaj-

dujemy je owszem przeksztaconymi, w sposób dla szybkiego

pisania bardzo niekorzystny. Wprawdzie rozkad i uoenie
alfabetu jest genetyczne, cise podug zasad, gramatyki i

fonetyki, lecz ztd powstaa potrzeba ich podziau na

pewne kategorye, spokrewnione midzy sob, pochodzeniem

i brzmieniem. Dalszem wynikiem tego, jest cile przestrzegany

rozmiar liter, który w kadym stosunku, mianowicie jak |:

1 : 2, a nawet : 3, pewien spokrewniony znak reprezentuje,

przezco znowu znaki a wzgldnie cae pismo staje si

sztywnem i ociaem. Teorya jego niezna ani zdwojenia

spógosek ani wzmocnienia samogosek. Linia do pisania,

jest równie jak i u Gabelsbergera w zasadzie tylko jedna

— ale w praktyce, gdy wanie ta linia stanowi cis granic

midzy tern, co nazywamy na linii i pod lini, s isto-

tnie trzy gówne linie. Oznaczenia szczegóowe dla brzmie
samogoskowych s i niejasne i niepewne — gdy waciwie
Stolze oznacza samogoski tylko symbolicznie przez wypisa-

nie znaków „co do miejsca" to jest wyraajc w spó-

gosce równoczenie i samogosk. Mianowicie i (y) i ie oznacza

si przez wypisanie znaku spógoskowego nad lini, a i e,

na linii, a i u pod lini.

Dla odrónienia brzmie i, a, od y, e i u, te ostatnie

uzmysowi si przez nacieniowanie odnonego znaku steno-

graficznego w caej jego dugoci. Natomiast oznaczenia dla

dwugosek ie dla S, o li s wprawdzie szczegóowe, lecz

nader skomplikowane. Najstaranniejsze przestrzeganie ozna-

cze brzmie samogoskowych w spógosce, przez tak

zwane symboliczne wyraanie „co do miejsca" zmusza pi-

szcego do cigego przeskakiwania na, nad i pod lini,

przezco pismo w pojedynczych nawet wyrazach staje si o-
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derwanem, a w caoci w swojej chropawem i clla oka nie-

miem. Wszystkie teorye tak w gosowni, jak i w nauce o

króceniu wyrazów i zda — s, wprawdzie z ca umiejtn,

logik, mowy ludzkiej przeprowadzone i wysilaj, si niejako,

aeby wszelk, moliw, dwuznaczno radykalnie usun, lecz za

to przechylajc si w ekstrem cigle bojaliwej dokadnoci

—

traci swobod pisarsk i pisania i zamyka si z ca sztywnoci

w ramy niestety tylko teorotycnie piknie wyrozumowanych

prawide. Stolze wic powici na koszt niezawsze uzasadnio-

nej bojaliwoci o moliw niedokadno, szybko pisania,

najgówniejszy warunek dobroci i powodzenia kadej steno-

grafii ; i to wanie stao si powodem , e dla zrównowaenia

tej ujemnej strony, jeszcze on sam i jego uczniowie musieli ucie-

ka si do utworzenia ogromnej liczby znaczników , bdcych
po najwikszej czci wyjtkami od ogólnych prawide nauki.

Czem mniej który system jest zmuszony posugiwa si znacz-

nikami — tern jest doskonalszym, a Stolzego system ma-

jc ich liczb przeszo 1000, gmatwa ca teory swoje

mimowolnie i naraa na cikie próby tak biegego ste-

nografa jak i ucznia. Jako pismo korespondencyjne system

Stolzego miaby swoje zalety — lecz jako pismo powszechne

i parlamentarne , stoi daleko poniej od nauki Gabelsbergera.

Nie wolno nam spuszcza z oka tej okolicznoci, e Stolze

posuguje si wytrwaem cieniowaniem znaków spógoskowych

w caej ich dugoci, dla wyraenia w nich samogosek y,

e, u, take ie, i, 0; uwaamy bowiem to za kul oowiann
u rki stenografa — na której przy najlepszej wprawie i

zdolnociach bdzie musia przy szybkiem pisaniu utyka.

Pomimo wysilenia si na moliw dokadno w wypi-

saniu pojedynczych wyrazów lub zda, Stolze wcale nie osign
tego — co zamierzy, owszem przy najpikniej i najdokadniej

przeprowadzonej teoryi , w praktyce znalaz si moe bezwied-

nie wprost u przeciwnego kresu.Na poparcie naszego twierdzenia

pozwolimy sobie przytoczy kilka przykadów, i tak znak eh

wypisany na linii , bez wszelkiego cieniowania oznacza : ivelch

cieniowany ju: manch; pod lini bez cieniowania: dich, na-

cieniowany: ich\-b na linii, cieniowane: bald, niecieniowane
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bcid; pod lini; cieniowane: bos, niecieniowane : burrj; nad

linia niecieniowane: bild; br na linii, cieniowane: braeht\

niecieniowane: breit; pod lini, niecieniowane: bród, cienio-

wane: brikder; nad lini cieniowane brif, niecieniowane: bring
;

f na linii cieniowane: fast, niecieniowane: fem; nad lini:

finstcr; pod lini niecieniowane : fort , cieniowane: far. i fiihr ;

n na linii , cieniowane : nach , niecieniowane : ncben ; nad lini,

cieniowane: nie, niocieniowane : nicht, pod lini cieniowane:

mm niecieniowane: noch; S na lini, cieniowane: sammt,mQ-

cieniowane : sein (zaimek) ; nad lini cieniowane : siecht , nie-

cieniowane: sichl; pod lini cieniowane: sucht, niecieniowane:

sonst i t. d.

Z tych tu ledwie w miniaturze przytoczonych przyka-

dów, okazuje si, e system Stolzego jest istotnie zbiorowiskiem

oddzielonych oznacze dla kadego wyrazu mowy niemieckiej.

Pominicie rozmiarów dla kadego pojedynczego znaku usta-

nowionych, wtrca natychmiast w dwuznaczno, bo jak to

wyej zauwaalimy na zasadzie genetycznego pokrewie-

stwa, spógoski do siebie zblione dwikiem i pocho-

dzeniem, maj te same ksztaty znaków róne tylko co do

rozmiarów. I tak wpraktyce trudno si uchroni od za-

miany h na w, V na f, b na p, t na d, j na d, j na eh,

g na k, st na th, sp na mp i t. d, jak równie trudno i

danym cieniowaniom zado uczyni. Co do nauczenia si

i zastosowania system ten jest ciki i niepewny — gdy

przeciwnie Gabelsbergera jest atwy i swobodny i wcale

nie grzeszy zbytkiem powyej Stolzemu wykazanych wadli-

woci, z któremi ju z tego wzgldu liczy si musimy,

gdy zwaymy, e zadaniem stenografii jest moliwe oszcz-

dzanie czasu, tego najdroszego kapitau tak przy nauczeniu

si jak i zastosowywaniu tej sztuki w yciu praktycznem,

i oczewist jest rzecz, e poszlimy za t nauk, która

przedstawia pod tym wzgldem najwicej korzyci.

Przy usilnej pracy, zdolnociach i dobrej pamici mona
w ogóle doj do biegoci we wadaniu kadym systemem a

tembardziej systemem Stolzego, który z niemieckich tego

rodzaju publikacyi, po Gabelsbergerowskim jest istotnie
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zawsze najlepszym. W tej okolicznoci szuka naley uspra-

wiedliwienia, e przy popisie konkursowym odbytym w roku

zeszym (18. lutego) w Berlinie, celem zyskania najlepszych

stenografów dla parlamentu pónocnoniemieckiego, stenogra-

fowie szkoy Stolzego stanli co do dokadnoci, na równi

ze stenografami szkoy Gabelsbergerowskiej , lecz co do

prdkoci w odczytywaniu i redagowaniu, ci o caa pó-

godzin tamtych wyprzedzili, pomimo i musieli walczy

z niechci kierujcego tym popisem Dor. Michaelis , który

jako Stolzeanin pragn z najwiksz usilnoci wszyst-

kich Gabelsbergerowskich stenografów od biura sejmowego

usun a tylko samymi Stolzeanami si otoczy. Zamiar ten

atoli p. Michaelisowi wcale si nie uda, gdy obecnie tak

w biurze sejmu berliskiego
,
jak i parlamentu pónocnonie-

mieckiego pracuj stenografowie podug systemu Gabelsber-

gera. Dalecy jestemy wnioskowa z tego rezultatu o dobroci

jednego lub drugiego systemu — próby takie bd i mog
zawsze tylko rozstrzyga o indywidualnem uzdolnieniu steno-

grafa — a do kadej oceny trzeba przedewszystkiem szuka

danych w samej teoryi, wyniki za praktyczne s tylko

ma czstk wskazówek do wydania sprawiedliwego sdu.

Gdy nauka Gabelsbergera szeroko rozpowszechniaa si

w rodkowych i poudniowych Niemczech — uzyska Stolze

przewag na pónocy,, mniej wicej w granicach dzisiejszego

pastwa pruskiego. Obydwaj autorowie pracowali niezmor-

dowanie nad ulepszeniem i rozpowszechnieniem swoich nauk.

Ju w roku 1843. wyda Gabelsbcrger now poprawn edycy

swej nauki, pod kadym wzgldem uproszczon i nowenn

praktycznemi pomysami pomnoon. Nie ulega wtpliwoci,

e gdyby go mier w r. 1849. (4. stycznia) nagle bya nie

zaskoczya, byby wystpi z trzeciem poprawnem wydaniem,

co w r, 1850. z jego- pozostaych papierów centralne Towa-

rzystwo stenografów w Monachium uskutecznio.

Najsilniejsz dwigni do rozbudzenia zamiowania i

rozpowszechnienia stenografii, s liczne stowarzyszenia ste-

nografów, gsto rozsiane po caych Niemczech, dochodzce

dzisiaj prawic liczby 250 o 12000 czonków i trzy razy tyle
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zwolenników. Stowarzyszenia te rozwijaj nader wielk czyn-

no i tak rzdy jak i inni znakomici patryoci niemieccy,

wspieraj usiowania ku rozpowszechnianiu stenografii sowem
i czynem z uznania godn gorliwoci. Pomidzy tymi sto-

warzyszeniami i nie bez zasugi, zajmuje pierwsze miejsce

„drezdeski instytut stenografów" utworzony dekretem królew-

skim z d. 3. padziernika 1839.

Skada on si z fachowych stenografów, z charakterem

urzdników pastwa, stale i bardzo dobrze udotowanych, któ-

rzy obok obowizku spisywania rozpraw sejmu drezdeskiego,

maj take zajmywa si studyami i rozpowszechnianiem

stenografii. Przy odpowiednich rodkach materyalnych , mi-
dzy któremi na pierwszem miejscu stoi liczb i doborem bar-

dzo znakomita i najwiksza biblioteka dzie z dziedziny ca-

ej wiedzy stenograficznej, czonkowie tego instytutu z ca
wiadomoci swego powoania, z uprzejm gotowoci i su-

mienn prac odpowiadaj zaszczytnie swemu powoaniu.

Drezno, z swoim tym instytutem, jest to niejako Mekka

stenograficznego wiata ; tam kady pracujcy na tern polu

odnosi si jako do ogniska, okoo którego koncentruje

si cay ruch, caa czynno stenografów. Obok tego in-

stytutu zajmuj pierwsze miejsca.
;;
Wiedeskie centralne

Towarzystwo stenogafów austryackiego pastwa" o 300 czon-

kach i „centralne Towarzystwo Monachium" o 329 czonkach.

Od roku 1820 Gabelsberger uczy sam swej nauki lecz

prywatnie i w bardzo szczupem gronie suchaczy, dopiero

rzd saski poleci w r. 1835. Franciszkowi Wigard, uczniowi

Gabelsbergera , otworzy pierwszy publiczny kurs nauki ste-

nografii. Wykady te , w pierwszym roku nie przyniosy wpraw-

dzie wietnych rezultatów, lecz w latach nastpnych a waci-
wie z utworzeniem królewsko-saskiego Instytutu stenografów

wDrezdnie w 1839. (4. padziernika) ntlbray na mocy i od-

td stay si one ródem i ogniskiem ogólnego zajcia si

stenografi przez publiczno niemieck. Od gów koronowa-

nych a do zwyczajnego mieszczanina, kady pragn zapoz-

na si z t sztuk i ku jej rozwojowi wedle si swoich czem-

kolwiek bd przyczyni si.
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Okoo rozkrzewienia nauki stenografii najwicej si

przyczynia po Saksonii, Bawarya— gdzie od r. 1841. z po-

lecenia królewskiego zarzdzano rokrocznie publiczne wykady
stenografii a od r. 1854. wprowadzono j, nawet jako przed-

miot obowizkowy we wszystkich rednich i wyszych szko-

ach tego pastwa, bo jak mówi odnone rozporzdzenie

„stenografia okazaa si poyteczn i w publicznej subie
bardzo podan nauk". Na budecie bawarskiego mini-

sterstwa owiecenia spotykamy teraz stale 3000 guld. baw.

preliminowanych jako zasiek dla nauczycieli stenografii,

a obecny król zatrudnia w swojej przybocznej kancelaryi

jednego stenografa stale, w charakterze sekretarza królew-

skiej kancelaryi.

Umiejtno stenografowania w caych Niemczech staa

si powszechnie i publicznie wykadan nauk, z wyjtkiem

Prus, gdzie jej do tej chwili jako obowizkowego przedmiotu

w szkoach z tego powodu nie zaprowadzono, gdy Rzd nie

móg jeszcze naby przekonania, 'który z dwóch systemów tj.

Stolzego i Gabelsbergera, walczcych zawzicie o lepsze,

jest lepszym i wszelkie usiowania w tej mierze, czynione

z jednej i drugiej strony, bd u Sejmu, bd bezporednio

u Rrzdu pruskiego, zostay bezskutecznemi. Wszake to

wcale nie przeskadza wykadom stenografii na wszystkich

naukowych zakadach pruskich, tembardziej e Rzd bez-

ustanku udziela znaczne nagrody, odszczególniajcym si

nauczycielom.

Po mierci Gabelsbergera, liczny ju zastp jego uczni,

podj si zaszczytnego zadania, ksztacenia i rozszerzania

stenografii po caej wielkiej Germanii, a obok nader licznie

wydawanych czasopism stenograficznych, take i praktyka

przy parlamentach z kadym dniem wicej ustalajcych si

w Niemczech po r. 1$48, pozwolia w tej mierze uzbiera

wiele cennych dowiadcze i wskazówek. Aeby midzy zwo-

lennikami tej szkoy jedno co do pisania i nauki, tudzie

jedno co do dalszego skutecznego dziaania, sprowadzi,

nastpi za inicyatyw centralnego Towarzystwa mnichowskiego,

ogólny zjazd stenografów niemieckich w Monachium w sier-
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pniu 1852, gdzie po zaatwieniu wielu kwestyj spornych

systemowych, zgodzono si na jeden stay program czyli

kierunek na polu ksztacenia stenografii a zasady tame
uchwalone nosz, nazw „uchwa mnichowskich z 1852u .

Pierwszy ten ogólny sobór stenografów Gabelsbergerowskich,

zasuy si swej sztuce przedewszystkicm i tern, e roz-

pisa nagrod 50 tal. srebr. za napisanie najlepszej ksiki
naukowej stenograficznej. Nagrod t otrzyma ks. Hieronimus

Gratzmiiller z zakonu 00. Benedyktynów i dyrektor wy-
szego instytutu wychowawczego w Augsburgu, za swoje nauk,

któr, obecnie pod tytuem: „Kurzgefasstes Lehrbuch der

gabelsbergerischen Stenographie" w 10. wydaniu przed sob
mamy. Dzieko to zaleca si równie zwizoci, jak jas-

noci, i praktycznoci swej teoryi.

Atoli uchway mnichowskic z r. 1852, okazay si nie-

wystarczajcemi w obec olbrzymiego postpu stenografii

w praktyce i teoryi i poczo grozi niebezpieczestwo , e
utworzy si na wzór angielski tyle odamów systemu Gabels-

bergerowskiego, ile Towarzystw byo. Okoliczno, ta wywoaa
gównie za porozumieniem si wiedeskiego i mnichowskiego

centralnego Towarzystwa tudzie Instytutu drezdeskiego,

który teraz chwalebnie przodowa wszystkim innym towa-

rzystwom sowem i czynem w interesie sztuki stenografii

— zebranie si komisyi z najznakomitszych przedstawicieli

szkoy Gabelsbergera w Drezdnie w lipcu r. 1857, gdzie

wprawdzie zgodzono si w wielu spornych punktach, tycz-

cych si nauki samej, lecz okrelone przez t komisy,

zasady tak zwane: „drezdeskie" niezdoay sobie zjedna

powszechnego uznania.

Susznie wic daway si sysze gosy, e takie jedno-

stronne uchway, nie zdoaj, sobie nigdy naleytej powagi i

poszanowania wyrobi , e musz pozosta zawsze tylko pro-

wizoryami i pórodkami i e dlatego, aby jedno pisowni i

stay rozwój szkole Gabelsbergerowskiej zapewni, naley utwo-

rzy sta reprezentacy , wysza z powszechnych wyborów

wszystkich towarzystw stenograficznych. Zadaniem reprezen-

tacyi tej bypby czuwa nieustannie nad ulepszeniem i jed-
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noci systemu, a wszelkie poprawki i nowoci tylko za jej

przyzwoleniem mogyby by w ycie wprowadzonemu Myl
ta przyja si n wszystkich zwolenników tej szkoy z praw-

dziwym zapaem i ju w 1864. drugi powszechny sobór ste-

nografów niemieckich w Bambergu uorganizowa „Wydzia
systemowy", w którego skad wchodzi 11 posów i tyle

zastpców wybieranych na lat 5, z 11 okrgów wyborczych,

rozpooonych w obrbie caych Niemiec i Austryi z wyjt-

kiem ziem wgierskich i woskich. Galicya, Morawia i Czechy

miay take stanowi jeden taki okrg wyborczy. Wydzia
ten mia co roku w sierpniu lub padzierniku odbywa re-

gularnie swoje posiedzenie w miejscu rok rocznie osolnio

oznaczanem, i tylko nad takiemi kwestyami i poprawkami

systemowymi, któreby na 6 miesicy przed jego zebraniem si,

przesane byy do „ciaa kierujcego", take co rocznie z po-

midzy Towarzystw stenografów wybieranego. Wnioski te i

poprawki maj by nadto z uwagami „ciaa kierujcego"

równie wczenie do publicznej wiadomoci podawanemi. Kady
pojedynczy stenograf ma prawo czynienia takich wniosków

i poprawek, a co „Wydzia systemowy" uchwali, to jako obo-

wizujce wszystkie Towarzystwa zaprowadz u siebie w te-

oryi i praktyce.

Podany ten ze wszechmiar zamiar, potrzeb pew-

nego i jednostajnego kierunku i rozwoju w obrbie systemu

wskazywany, trudno aby prdko przyszed do wykonania.

Zgromadzenie w Bambergu oznaczyo r. 1866. miejsce

Berlin na pierwsze statutami przepisane zgromadzenie

„Wydziau systemowego". Nie mogo to jednake tak rycho

nastpi, raz dla politycznych przemian w samyche Niem-

czech a powtóre, e rzd austryacki , ledwie tego roku cofn
wydany w 1865., r. z jakich obaw politycznych zakaz,

wzbraniajcy delegatom od Towarzystw austryackich , branie

udziau w naradach tego wydziau systemowego. Zebranie

si Wydziau zwoanego na dzie 7go wrzenia r. b. do

Berlina jest obecnie tak dobrze, jak nie moliwem i kto

wie, czy w skutku dalszych star antagonizmu pónocno-niemiec-

kiego z poudniowo-niemieckim
,
posikowanym prz^z centralne
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wiedeskie Towarzystwo, sprawa ta zupenie si nie roz-

chwieje. W biecym roku w sierpniu urzdza centralne

Towarzystwo stenografów w Mnichowie 50letni jubileusz

powstania nauki G&belsbergera
,
poczony z. odsoniciem

pomnika tego mistrza. Z okolicznoci tej umia zrcznie

skorzysta p. Leopold Dor. Conn, prezes centralnego Towa-

rzystwa wiedeskiego, nie pod jednym wzgldem jako stenograf

zreszt zasuony a który pragnby, by wszystko, co si robi

w caych Niemczech i Austryi na polu stonografii, dziao si

przynajmniej dla niego a nigdy bez niego. W spóce z central-

nem Towarzystwem mnichowskiem zaproponowa on, by tego-

roczne zebranie Wydziau systemowego, odbyo si równoczenie

z uroczystoci 50letniego jubileuszu w Mnichowie, a nie

w Berlinie. Projekt ten wcale niewczesny i wbrew postano-

wieniom zgromadzenia w Bambergu, gdy nie znalaz uwzgld-

nienia ze strony dzisiaj sprawami Wydziau kierujcego In-

stytutu drezdeskiego, uzyska mimo to przez bezporednie

zniesienie si Dr. Conna z pojedynczymi delegatami znakomit

wikszo gosów, w obiegowo zaimprowizowanem i statutem

organicznem wcale nieprzewidzianem glosowaniu.

Przykra ta poraka spowodowaa Instytut drezdeski,

nietylko do zoenia mandatu jako ciaa kierujcego, ale

oraz i do wystpienia ze zwizku wydziau systemowego.

Postanowienie to jednogone z d. 10. maja r. b. wywaro
jak najprzykrzejsze wraenie midzy zwolennikami steno-

grafii Gabelsbergerowskiej i jeeli to roznamitnienie umy-

sów midzy poudniem a pónoc, wczenie nie ustpi

zdrowemu rozsdkowi i prawdziwemu interesowi sztuki,

to walka ta o czysto osobiste zachcianki, atwo wyrodzi

si moe w chroniczn wadliwo, bardzo szkodliw swo-

bodnemu rozwojowi jak i dobremu porozumieniu zwolenników

midzy sob. Stenografia nie jest to sprawa osobistoci lub

lokalnoci, jest to sprawa powszechny rozwój ludzkoci ob-

chodzca, sprawa, która tylko z umiarkowaniem i chci
umiejtnego traktowania rzeczy, nietylko powinna ale i musi

by prowadzon. Dla tego nie pojmujemy zasadniczego i

koniecznego zwizku midzy .50letni uroczystoci mni-
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chowsk, która jest czysto okolicznociow i przechodow,

a midzy dugiem, mudnem i czysto naukowem zadaniem

wydziau systemowego, i musimy stanowczo w interesie dobra

nauki potpi tych, którzy nie wahali si dla czysto oso-

bistych widoków czy uroje, bezprzykadn lekkomylnoci

naraa zgod i prawidowy rozwój nauki, której mieni si

by gorcymi zwolennikami ! Lecz i krok instytutu drezde-

skiego, jeeli ma swoje dobre usprawiedliwienie w nieznonej

polemice, jak przeciwnicy jego, pod zarzutem mniemanej

dnoci do wycznej hegemonii, na wielkie rozmiary

wywoa umieli; to ze stanowiska powszechnego dobra sztuki,

krok ten uwaanym by musi nietylko jako przedwczesny,"

ale i bezwzgldny, gdy zdaniem naszem nie tak kapitula-

cy, lecz owszem spokojnem wytrwaniem a do koca na

raz obranej drodze prawa i susznoci, mona byo przeciw-

ników przekona i do milczenia sprowadzi.

Obok tej ruchliwej i w plon obfitej czynnoci w obr-

bie obozu Gabelsbergera , stronnicy Stolzego wytali wszyst-

kie swoje siy, by w niczem w tyle nie pozostawa za swoimi

wspózawodnikami. Powstay tedy w pónocnych Niemczech

liczne Towarzystwa Stolzeanów, czasopisma regularnie wy-

dawane i inne dziea polemiczne, a gdzie si tylko nadarzya

sposobno, sowem i czynem broni oni interesów swoich.

Gdy publikacye Rogola, Arendsa, Rama i Rahana groziy

widocznem rozdwojeniem lub uszczupleniem liczby zwolenni-

ków tego systemu, sam Stolze czynnie si przyoy do tego,

aby bya utworzona „staa komisya systemowa", której

gównem zadaniem jest, jako ostatnej instancyi, czuwa nad

jednoci teoryi i zapobiega wszelkim przedwczesnym i

samowolnym innowacyom. Gorliwym tym zabiegom zawdzicza

Stolze, e w ostatnich czasach liczba jego zwolenników prze-

nosia 8000 osób, atoli ze mierci jego widocznie znika

spójnia, jaka kupia wszystkich obok swego bardzo lubianego

przewodnika. Na dniu 19. lutego 1867, po dugich cierpie-

niach, rozsta si Stolze z tym wiatem, unoszc al swoich

przyjació za sob i smutne przeczucia, które co rychlej

gro sprawdzi si. Obecnie widzimy u Stolzeanów brak tej
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niegdy tak sprystej ruchliwoci
,
jakie zwtpienie w dobro

swej sprawy i rozdwojenia co do systemu, musz wreszcie do

upadku niechybnego system ten sprowadzi, tern bardziej, e
na wszystkich punktach system Gabelsbergera obok najwik-

szych ognisk Stolzeanów, zapuszcza silne korzenie i rozprze-

strzenia si zwycizko. Przeciw temu postpowi napróno

walcz zwolennicy Stolzego reklamami gazeciarskiemi, lecz t,

dzi ich jedyn czynnoci, daleko zaj nie mona.

Pod wzgldem praktyki stenograficznej podug systemu

Gabelsbergera w samyche Niemczech przedstawia si nam

bardzo obszerny i pouczajcy przedmiot do rozprawy, który

tu przedstawimy przynajmniej w pobienem zestawieniu.

Rozprawy Izby bawarskiej „Radców pastwa" spisywa

Gabelsbergcr stenograficznie od r. 1819. do 1822. sam

jeden, za od tej pory w dwójk a do r. 1831. z uczniem

swoim Zeillerem. Jakkolwiek t nadzwyczaj cik prac,

wykonywa z powszechnem uznaniem i zadowoleniem, to

paca 50 talar, miesicznie bya istotnie wicej jak niedo-

stateczn — bo krzywdzc. Dopiero w 1831., gdy Izby

bawarskie — tak izba deputowanych jak i Izba panów —
-oceniy po susznoci donioso sprawozda sejmowych ste-

nograficznych i trudn prac stenografa parlamentarnego,

polepsza si stanowisko Gabelsbergera o tyle, e nadano

mu posad sekretarza w ministeryum spraw wewntrznych i

stae kierownictwo i kontrol nad biurem stenograficznem

sejmowem, któr to ostatni posad a do r. 1849., tj. do swej

mierci nieprzerwanie zajmowa. Biuro to sejmowe ska-

dao si do 1837. r. z 10 stenografów, za r. 1838. pomnoono
je o jedne a w 1848. o 3 siy wicej. Tak paca Gabelsber-

gera jako kierownika, równie i stenografów, którzy byli

wszyscy jego uczniami jest ju odpowiedniejsz.

Dzisiejsze biuro stenograficzne w Monachium skada si
przy Izbie deputowanych z 15 stenografów z dzienn pac
pcf 4 guld. a przy Izbie panów z 7, z dzienn pac po 3

guld. S to prawie wycznie sami ukoczeni juryci, którym

ten czas liczy si jako praktyka konceptowa, a nadto

w miar swego uzdolnienienia i pracy otrzymuj jeszcze
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znaczne remuneracye podczas kadej kandencyi sejmowej.

Taki skad biura jest istotnie bardzo praktyczny i prócz

dobrych sprawozda sejmowych
,
przynosi pastwu prawdziwe

korzyci przez ksztacenie biegych urzdników konceptowych,

bo jest rzecz dowiedzion, e niema lepszego i odpowiedniej-

szego pola jak biuro sejmowe do nabycia potrzebnej rutyny

dla czowieka powicajcego si publicznemu zawodowi lub

urzdowi.

Gazeta „Leipziger Zeitung" powziwszy zamiar wyda-

wania rozpraw Sejmu saskiego w osobnym przedruku „Land-

tagsblatt", zawezwaa w 1833. Franciszka Jakóba Wigarda,

jednego z najpierwszych i najlepszych uczniów Gabelsbergera

w skad swojej redakcyi. Wkrótce atoli poruczy Rzd nie-

jakiemu Dor. C. G. Gretschek urzdowe redagowanie spra-

wozda sejmowych, w czem czynny udzia bierze i Wigard

w charakterze „pierwszego stenografa sejmowego". Udowod-

niwszy swoje tgo i zdolno zawodow jako stenograf,

w 18miesicznej praktyce sejmowej, zosta przez Rzd
saski zamianowany w r. 1835. „stenografem sejmowym" z sta
roczn pac 550 talarów, która w 1843. podwyszon zostaa

na 800 tal. rocznych. Jemu to przewanie zawdzicza

naley ow troskliwo Rzdu saskiego, okoo rozpowszech-

niania stenografii w Saksonii i za jego to przyczynieniem si

powsta wyej wspomniany „Instytut stenograficzny drezde-

ski" — instytucya wzorowo urzdzona i pod kadym wzgldem
naladowania godna.

Od r. 1848. stenograficzne spisywanie rozpraw parla-

mentów i wszelkich wikszych zgromadze niemieckich jest

rzecz na zawsze i stanowczo rozstrzygnit — sprawozdania

te pojawiaj si natychmiast drukiem prawie w 12 godzinach

po odbytem posiedzeniu a rzdy i sejmy nie szczdz ad-
nych kosztów ani zachty, by ten pospiech zwiksza i

pracy stenografom ile monoci umniejsza. Dopiero z 1858.

poczynaj i zwolennicy Stolzego mielej wystpywa publicznie,

jako praktyczni stenografowie, przedtem nigdzie si przed

Gabelsbergeranami osta nie mogli , lecz i dzi po za gówne
ich ognisko Berlin, nie rozciga si ich czynno prawie
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na adne inne miejsce, gdy przeciwnie stenografowie ze

szkoy Gabelsbcrgcra nie tylko w Berlinie razem ze Stol-

zeanami ale i po za Berlinem przy przeszo 20 sejmach

stale s, zatrudnieni i daj codziennie nowe dowody prak-

tycznoci systemu, którym si posuguj. Jak dalece steno-

grafia w Niemczech jest rozpowszechnion, nie da si cile

oznaczy , do e kady ucze ju z pierwszych klas red-

nich, umie biegle stenografowa. Brak stenograficznych

sprawozda z jakiejkolwiekbcl publicznej rozprawy lub

mowy, policzonoby nie za wyjtek, lecz za ciki grzech za-

poznania potrzeb spoeczestwa i za brak wszelkiego poczucia

si do solidarnoci z dzisiejszym duchem czasu i postpu.

Przegld rozpowszechnienia si stenografii
,

poza

granicami Niemiec rozpoczniemy od Danii, gdzie w 1812.

ogosi niejaki Rasmusen nauk rychego pisma za pomoc
uproszczonego pisma. Nauka Rasmusena bya w przewanej

czci prac samoistn, lecz zawsze daj si spostrzega

lady i to do widoczne systemu Horstiga. Po czci nie-

powodzenie tej nauki a poczci brak ruchliwego ycia

publicznego i parlamentarnego, widocznie nikogo nie zach-

cay do spróbowania swoich si w publicystyce stenograficznej.

Dopiero w 1848. z ustaleniem si parlamentaryzmu w Danii,

da si jednoczenie czu dotkliwy brak stenografów a

sprowadzanie ich z Niemiec i Christyanii byo bardzo

kosztownem. To spowodowao, i rzd kopenhaski wyprawi

na swój koszt dwóch modych i zdolnych ludzi, mianowicie

p. Dessau i p. Tich, by za granic przyswoili sobie naj-

lepszy system stenograficzny. Tich uda si do Francyi i

wybra sobie nauk Bertina , Dessau za przebywa w Niem-

czech i wyuczy si systemu Gabelsbergera. Po upywie

zakrelonego terminu tj. po upywie jednego roku, obaj

wysannicy powrócili do domu i musieli si podda publicz-

nemu popisowi, w którym Dessau odniós stanowcze zwy-

oiztwp nad swoim wspózawodnikiem. Przyjty w sub
rzdow, rozpocz Dessau publiczne wykady stenografii, i

wyksztaci wnet potrzebn ilo biegych stenografów, tak

e od r. 1851. jako naczelnik biura stenograficznego stale



71

kieruje spisywaniem rozpraw Izb kopenhaskich ku powszech-

nemu zadowoleniu. Wyda on w 1855. nauk stenografii

norweskiej podug ukadu Gabelsbergera — która nastpnie

doczekaa si ponowionego wydania a nawet i przekadu

na szwedzkie i w skutek polecenia sekretaryatu sejmowego

w Stockholmie
,

jest uznana za podstaw do publicznych

wykadów stenografii w Szwecyi. Tym sposobem nauka

Gabelsbergera uzyskaa stanowczo przewag i w tym

kraju nad innemi systemami, których pocztku szuka naley

jeszcze w zeszym stuleciu. Przy kocu bowiem XVIII, stulecia

niejaki Bungencrono, sekretarz stanów szlacheckich, mia
spisywa bardzo wiernie i dosownie rozprawy owoczesnych

„stanów sejmowych szwedzkich", atoli zdaje si. e posugiwa
si tylko skróconeni pismem zwykem, chocia by moe, e
i systemy stenograficzne angielskie byy mu znane, kiedy

jego wspóczesnik niejaki Ralamb, wyda okoo 1790. r.

nauk stenografii szwedzkiej podug „wzorów angielskich".

Ani nadzwyczajna wzito Bungencrona jako bardzo biegego

stenografa , ani te wydanie ksiki stenograficznej Ralamba,

nie rozbudziy u ogóu interesu dla tej wielce poytecznej

nauki. Tak tedy Sejm szwedzki z 1823. czujc dotkliwy brak

stenograficznych sprawozda, widzia si spowodowanym

ogosi nagrod 500 talar, szwedzkich dla kadego, ktoby

si wyksztaci na praktycznego sejmowego stenografa.

Postanowienie to zapobiego .nietylko na razie potrzebie

biegych stenografów sejmowych, ale take wywoao duo
usiowa celem utworzenia dobrej szwedzkiej stenografii.

Z pocztku najwicej zwolenników liczy sekretarz i sej-

mowy stenograf I. klasy niejaki Hjerle, który uoy nauk
stenografii dla jzyka szwedzkiego na podstawie systemu p.

Aime-Paris i p. Couen do Prepean, atoli wkrótce przymi
go Silverstolpe, który dokona przekadu podug systemu

Bertina i jako praktyk wszystkich przewysza. W r. 1847.

Gótrek na podstawie pracy Silverstolpego , ogosi nowe

wydanie systemu Bertina dla jzyka szwedzkiego, z uznania go-

dnemi ulepszeniami, bo stara si wymagania sztuki z potrzebami

i waciwociami jzyka pogodzi. Przekady innych systemów
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nie wyday adnych owoców a od r. 1855., t. j. od uznania

ksiki Dessaua — jako nauki najlepszej stenografii, kady
nowy autor nrimowoli, jeli chcia liczy na powodzenie, musia

odda si studyom Gabelsbergera i jego system reprodukowa.

Do tego rzdu prac zaliczamy nauk Petrego i Hub r

a

z 1855., która wreszcie pojawia si w r. 1862. w ponownem i

poprawnem wydaniu. Obok tego dla caoci tego krótkiego

szkicu historyi stenografii szwedzkiej wspomniemy jeszcze o

ksice p. G. Taube (Taube G. Hofmarshalken grefve,

Larobok i kortskrifnings konst. Stockholm. Tryckt hos C. M.

Thenigren) wydanej w 1867. Dzieko to rednich rozmiarów

skada si z dwóch czci, mianowicie z historyczno-lite-

rackiej i z czci drugiej, tj. wykadu nauki steno-

grafii. Pobieny przegld czci tak zwanej historyczno-

literackiej wystarcza, aby si przekona, e szanowny autor

mimo swej wielo- i krasomownoci , nie ma najmniejszych

studyów i zdrowych poj o przedmiocie opisywanym.

Wszdzie przebija si gruba nieznajomo rzeczy i dziwne

jakie wnioski nie odpowiadajce wcale pierwotnemu zao-

eniu. Nie wiele te pomogy zachwalania i zarczania

najpochlebniejsze sameje nauki stenografii. Przedewszystkiem

dziwnie brzmi zapewnienie autora, e praca jego jest orygi-

nalnie pomylan, a bez ustanku powouje si na Gabelsbergera,

chocia widocznie o systemie tego mistrza nie ma jasnego

wyobraenia. Nauka ta jest to zbiorowy wypisek ze wszystkich

poprzednich publikacyi, z t jednake waciwoci, e cay
alfabet skada si z samych prawie do siebie podobnych

ksztatów , które rozrónia nie zawsze kae autor rozmiarem,

lecz najczciej kropkami, po rónych bokach znaku wypi-

sywanemi. Susznie wic pracy p. Taubego, nie moemy
wróy adnego powodzenia.

Prawie równoczenie z wydaniem nauki Ralamba, bo

w r. 1795., wyda w Petersburgu niejaki prof. Christian
Henryk Wolke, nauk stenografii rosyjskiej. Rozpoczyna

wic, on pierwszy w Rosy i propagand wiedzy stenograficznej

— lecz jako cudzoziemiec, nieznajcy dokadnie jzyka
rossyjskiego

,
pomimo wasnej tgoci i biegoci praktycznej
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w stenografowaniu— oczywicie nie móg nawet zaoeniu

swego dziea odpowiedzie. Tak maa warto tego z maemi
tylko odmianami na wzorach Taylora opartego dziea, jak

i brak wszelkiego poczucia wanoci i doniosoci stenografii

wyciu publicznem, nie sprzyjay w najmniejszej czci roz-

powszechnieniu si tej sztuki w pastwie Rossyjskiem. Biblio-

tekarz ces. biblioteki w Petersburgu b r. Korff, czowiek który

czsto miewa wiele dobrych chci, dokada wszelkiego stara-

nia, aby nauce stenografii w imperium uzyska przynalene

uznanie i rozpowszechnienie. Jakkolwiek przedstawienia jego

rzd nie bardzo przychylnie, tj. odjnownie przyj, to nie-

zraajc si tern wcale, wyda w r. 1820. stenografi dla

jzyka rossyjskiego na podstawie dziea francuzkiego F. J.

Astiera „Graphodomie" z r. 1815. i 1816. Ani powicenie

tej ksiki Lyceum carsko - sieslkiemu , ani do znakomite i

wpywowe stanowisko autora, nie mogy przeama ogólnego

wstrtu i pewnego rodzaju niechci do stenografii. Usiowanie

wic br. Korffa nie przysporzyo mu ani gorco upragnionej

sawy ani zwolenników dla jego nauki, która zreszt z po-

wodu nie bardzo szczliwie wybranego róda swego i

z braku praktycznych dowiadcze autora, jest sobie raczej

dzieem fantazyi, rozbudzonej nadzwyczajnoci przedmiotu,

ni wynikiem gbszych studyów. W r. 1844. miaa si
równie pojawi w Moskwie nauka stenografii bezimiennego

autora pod tytuem: „Stenografija iy jiskustwo pysat' take
skoro, kak howoryt. Perewod na russki iz francuskawo

jazyka". (72 stronnic 8go druku razem z litografi.) Do-

piero za rzdów dzisiejszego cesarza Alexandra II. roz-

budzajce si ycie publiczne i zwikszona ch do uczenia

si, zgotoway do przychylne przyjcie wydanej przez ces.

rossyjskiego Jeneramajora G. L. Iwanina, ksice nauki

stenografii. Przyzna naley, e autor ten nie przystpi wcale

dorywczo do trudnego zadania uoenia odpowiednej steno-

grafii rossyjskiej, owszem dopiero po 25 letnich próbach i

dowiadczeniach wasnych, ogosi wreszcie w 1858. swój

system stenografii rossyjskiej, opartej przewanie na szkole

angielsko -francuzkiej, tj. Taylora, Pitmana, Bertina i A. F.
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Fayetego, którego dzieo w 1832. zostao uwieczeniem na-

grod, przez parysk, akademie umiejtnoci.

Autor liczy si bacznie wszdzie z wymaganiami i

trudnociami jzyka, a nie mogc takowych wszdzie na

drodze ogólnych prawide pokona, ucieka si do wyjtków

i bardzo nieraz skomplikowanych teoryj, które mc dokadne

pojcie przedmiotu, zreszt w ogólnoci dobrze obrobionego.

Ca usilnoci zda on w swej nauce, aby kady gos mowy
jednem poruszeniem rki wypisywa, co widocznie zawdzicza

Pitmanowi, lecz znowu przez przejcie si w czci etymo-

logicznej zasadami Bertina i Fayetego i przez oznaczenie

brzmie samogoskowych maemi kreskami haczykowatemi

,

dalekim jest od osignicia zamierzonego celu. System ten

liczy wielu bardzo zwolenników, jest nawet od lat kilku

w szkoach cesarstwa publicznie wykadanym i szczyci si

kilkoma do biegymi stenografami praktycznemi , którzy

ju w 1860. pisywali publiczne odczyty, miane w Petersburgu

przez Michaa Pogodina i Kostomarowa. W roku zeszym

1867. Towarzystwo dla wspierania „poytecznych dzie11 wydao
swoim nakadem drug poprawion i ulepszon edycy

nauki Iwanina. Zaprowadzenie sdów przysigych i publicz-

nego sdownictwa, tudzie postp tej wiedzy na zachodzie

day Rzdowi ywo uczu donioso stenografii i potrzeb

stenografów rossyjskich. Dlatego te ministeryum owiecenia

zajo si t spraw baczniej i rozpisao w 1864. publiczny

konkurs z nagrod 300 rubl. srebr. za napisanie najlepszej

stenografii rossyjskiej. W czasie waciwym zoono na stó

komisyi wydelegowanej do ocenienia nadesanych prac a
28 projektów, w wikszej poowie oryginalnie obmylanych.

Wprawdzie rzeczona komisya nie przyznaa adnemu z tych

projektów naznaczonej nagrody — lecz zwrócia z szczegól-

niejszym zaleceniem uwag na prac niejakiego p. Olchina i

pp. P a u 1 s o n a i M e s s e r a. Nauka p. Olchina jest przekadem

systemu Gabelsbergera na jzyk rossyjski, za pp. Paulson i

Messer utworzyli swoje nauk na podstawie najnowszej ksiki
Stolzego z 1860. i Leopolda Arendsa z 1862. W skutek tego

konkursowego popisu powoa rzd rossyjski pp. Olchina i
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Paulsona na publicznych nauczycieli stenografii z roczn

sta remuneraey 150 rubl. srebr. i prawem pobierania 3

rubl. srebr. od kadego ucznia za jeden kurs, co rocznie

pierwszemu przynosi 2400 rubli srebr. a drugiemu "równie

przeszo 2000 rubl. srebr.

Liczba konkurujcych autorów o nagrod popisow i

dochodywy wzmiankowanych nauczycieli stenografii, s bardzo

wymowneni wiadectwem i pochlebn miar poczucia potrzeby

i rozpowszechnienia si stenografii w carstwie rossyjskiem,

które rokuj jak najpomylniejsze owocy wcale w niedalekiej

przyszoci. A do wystpienia Olchina z swoim przekadem

systemu Gabelsbergerowskiego na rossyjskie, mia w Peters-

burgu, gdzie si przedewszystkiem czynno stenograficzna

koncentrowaa, przewag system Stolzego, reprezentowany przez

Paulsona i Messera, dzisiaj za zwycistwo pierwszego nad

swoimi przeciwnikami nie ulega najmniejszej wtpliwoci. Rze-

czony autor wykona prac swoje istotnie pod wieloma wzgl-

dami z prawdziw zalet, zachowujc ile monoci oryginalne

znaki Gabelsbergera , a zmieniajc tylko niektóre o tyle, o ile

wymagay tego waciwoci jzyka rossyjskiego. Ksika jego

„Rukowodstwo k'russkoj stenografii pa naczaam Gabelsbergera

obszcze prepodajemoj pa paruczeniu ministerstwa narodnawo

prawiszczenija. Sostawenna P. Olchinom." (St. Petersburg

1866. Cena 1 rubel 50 kop. srb.) nie jest pierwsz Gabelsber-

gerowsk publikacy w jzyku rossyjskim, gdy jeszcze w r.

1864. Dor. J. W. Zeibig i tego ucze Br. Tornau wyda
w Drezdnie. „Nauk stenografii rosyjskiej

11

, w prawdzie zdra-

dzajcej wiele dobrych chci, lecz jak najmniej odpowiednio

przeprowodzonej. Ksika ta w najlepszym razie moe suy
poniekd za dogodny materya do wypracowania nauki steno-

grafii rossyjskiej na zasadach Gabelsbergera, lecz nigdy

do nauczenia si stenografii. Wspominamy take tutaj o

wydanej w Moskwie w 1866. „Stenograficzeskaja propysy

po sistemi Szewlakowa" przez A. Gliuskiego, A. Szewla-

kowa i A. Kasatkina , ubiegajcych si take o powyej wzmian-

kowan nagrod popisow, mianowicie kady dla swej wasnej

pracy, lecz obecnie zgodzili si na wspólny system gównie
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podug projektu Szewlakowa. Ten ostatni i Gliuskie wyka-

dadaj w Moskwie nauk stenografii, publicznie podug swego

ukadu, za J. A. Ustynowoj na wszechnicy w Charkowie,

stenografi Gabelsbergerowsk, podug ostatniego ukadu br.

Tornau.

Oprócz powyej wykazanych, pojawi si w roku 1867.

przez Sobolewskiego przekad rossyjski systemu Taylora, i

Kerndorffera, nauka rychopisu podug wasnego ukadu. Br.

Tornau za, najdzielniejszy propagator systemu Gabelsbergera

w Rossyi, nietylko e wyda ju sam poprawn edycy swego

w spóce z Dor. Zeibigiem wydanego dziea pod
tytuem: „Cztenija o stenografii po systemi Gabelsbergera

izdaniji Baronom Tornau Petersburg 1866", ale odbywajc

podróe po cesarstwie, w mi astach, szczególnie gdzie s uniwer-

zytety, miewa on publiczne wykady o znaczeniu i poytecznoci

tej nauki. Ostatniemi czasy ogaszaj wszystkie prawie dzien-

niki „stenograficzne sprawozdania" z posiedze sdów przy-

sigych, coby dawao korzystny dowód rozszerzenia si

stenografii, a o ile wiemy, przy sdzie senackim w Peters-

burgu obsadzono jedn posad staego urzdowego stenografa

z roczn pac etatow 600 rubl i 360 rubl. wynagrodzenia za

dostarczanie sprawozda z posiedze sdowych do peters-

burskiej „Gazety sdowej 41
. Gazeta „Bierzewaja Wiedo-

mo s ti" (Wiadomoci giedowe) utrzymuje take jednego steno-

grafa jako staego wspópracownika. Ministerstwo owiecenia

narodowego w Petersburgu zajmuje si troskliwie nauk steno-

grafii, i zdaje si nawet e nie dalekim bdzie czas, gdzie j
jako przedmiot obowizkowy we wszystkich szkoach zaprowa-

dz, skoro zasadnicza kwestya co do praktycznoci systemów

ubiegajcych si dzi o pierszestwo — mianowicie Gabelsber-

gera i Stolzego —zostanie rozstrzygnit, lub lepiej wyjanion.

Przegld ten w kóku geografiicznem , uzupeniamy

Grecy, gdzie niejaki Panos Heliopulos wyda w 1853.

nauk stenografii nowogreckiej , co jednake ledwie za prób
uwaa by mona i dopiero profesor Min dl er, otrzymawszy

podczas swej bytnoci w Monachium 500 guld. od króla

Maxymiliana II. zapomogi, uoy przy pomocy niejakiego p.
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Gerbera prezesa centralnego Towarzystwa stenografów

w Monachium, system Gabelsbergera na jzyk nowogrecki

i ju od r. 1866. z 5 swemi uczniami spisuje obrady parla-

mentu ateskiego, tudzie wszystkie rozprawy sdowe.

Nakoniec przechodzimy do Austryi. Powyej w prze-

gldzie niemieckich autorów stenografii, jest powiedzianem

e Danzer (1801.) i Nowak (1831.) z swojemi dzieami gó-

wnie do Austryi nale i e tutaj przedewszystkiem rozwijali

swoje czynno na tern polu. Obok nich wystpuje Ignacy Ja-

kóbHeger — którego yciorys na kocu dzieka podajemy,

z pocztku jako krzewiciel stenografii podug systemu No-

waka, póniej podug wasnego ukadu a w r. 1839. czyli

waciwiej wr. 1840., jako pierwszy a oraz i najdzielniejszy

aposto stenografiiw Austryi podug zasad F, Ks. Gabelsbergera,

którego nauka, po poudniowych i rodkowych Niemczech, tutaj

nietylko najbardziej si rozszerzya, ale w istocie staa si

panujc w caem pastwie. Walczc z niedostatkiem, dolegli-

wociami ciaa, jawn niechci i podejrzliwoci ówczesnych

naszych rzdów do tej „tajemniczej nauki 11 a wreszcie i z o-

bojtnoci wszystkich warstw spoeczestwa, nie przestawa

Heger ani na chwil sowem i piórem dziaa w interesie

stenografii w Austryi. Bez ustanku koata i po prostu ebra
on u wrót wadz rzdowych i innych znakomitoci o troch

wzgldnoci i poparcia, a wrecie po dugiem bkaniu si to

z Wiednia do Pragi, to z Pragi do Wiednia, gdzie mu
pozwalano miewa publiczne wykady, przesd i niech
musiay janiejszemu pojciu rzeczy ustpowa. Dopiero w roku

1848. równoczenie z poczut potrzeb stenografii, mona
byo cokolwiek dla niej trwaego zdziaa. Lecz wiele jeszcze

stara i trudów trzeba byo, nim na podstawie udzielonego,

pozwolenia reskryptem ministerstwa z d. 29. wrzenia 1847. r.

doprowadzi Heger najgortszy swój zamys do skutku i

zawiza pierwsze Towarzystwo stenografów austryjackich.

Tym to sposobem powstao d. 15go czerwca 1849. r. dzi-

siejsze „Centralne Towarzystwo austryjackich stenografów

w Wiedniu," o sabych siach a jeszcze sabszych widokach,

bo ówczesne króciutkie ycie konstytucyjne i jutrzenka polity-
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cznej jawnoci z zabysniciem swem zaraz i zgasy. Atoli

Towarzystwo to, tracc w usunitym parlamentaryzmie natu-

ralne i najyniejsze pole do swej dziaalnoci, z Hegerowsk

wytrwaoci pracowao z dnia na dzie z coraz lepszem

powodzeniem dla rozpowszechnienia si tej nauki. W Pradze,

gdzie Heger bezporednio samw interesie stenografii niemieckiej

i czeskiej przez wykady na wszechnicy dziaa, ukonstytuowao

si w 1859. drugie z kolei Towarzystwo stenografów austry-

jackich pod imieniem „Pierwsze Gabelsbergerowskie

(czyli tak zwane czeskie) Towarzystwo Stenografów", i

rozwino natychmiast nadzwyczaj gorliw czynno, nie

tylko w samych Czechach, ale i po innych ssiednich sowia-

skich krajach. Dyplom cesarski z cl. 20go padziernika

1860., przywracajcy pastwu trway ustrój ycia parlamen-

tarnego , mianowicie przez utworzenie sejmów
l

krajowych

,

rozstrzygn i potrzeb stenografii dla wszystkich do ycia

parlamentarnego uprawnionych jzyków, a i budzce si

ycie publiczne nie mao przyczyniao i przyczynia si, e
nauka stenografii szczególnie ostatniemi czasami, w caem
pastwie rakuskiem z wyjtkiem Galicyi, staje si powszechn

wasnoci wszystkich warstw owieconych. Dzi liczymy

w Austryi 47 stowarzysze stenografów o 3000 czonków,

a na kurs stenograficzne mona przyj w przeciciu podug
najnowszzch dat, liczb 1.600 uczszczajcych uczni. Wszystkie

jzyki sowiaskie maj ju swoje przekady stenografii po-

dug systemu Gabelsbergera a niezawodnie najlepsz na

tern polu prac jest „Te sn o pis (ciso pis) czesky", wy-

pracowany w r. 186-J- przez komisy z siedmiu, wysadzon

z ona I. Gabelsbergerowskiego Towarzystwa stenografów, i

nastpnie ogoszony drukiem w r. 1864. Jakkolwiek ten

czeski przekad stenografii, posuy za podstaw póniej-

szym przekadom na inne jzyki sowiaskie, tó ju ta

jedna okoliczno , e w skad komisyi redakcyjnej weszli

wicej teoretycznie jak praktycznie wyksztaceni czonkowie,

jest dostateczn wskazówk, e dzieo to zawiera musi

teorye,niedajce si wszdzie pogodzi z wymaganiami praktyki.

Istotnie przekad ten jest tylko sumiennem przekadem
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stenografii niemieckiej na jzyk czeski, bo przyjmujc te

same teorye o „skracaniu wyrazów i zda" nie

uwzgldnia jeszcze w niczem zasadniczej rónicy co do

skadni i etymologii, jaka zachodzi midzy jzykami sowia-

skimi a niemieckim. 'Wprowadzone bowiem w gosowni

zmiany do oryginalne co do niektórych pojedynczych

znaków i bezporedniego zlewania si dwu lub kilku gosek

w zgosk, s raczej wypywem jakich mglistych teoryi, ni
wewntrzn potrzeb jzyka wskazane. Niechcemy a nawet

nie moemy w tej kwestyi co stanowczego przesdza , a to

tern bardziej, e dzisiaj znowu zajmuje si nowo wysadzona

komisya, zbieraniem potrzebnych materyaów do zreformo-

wania „Tesnopisu" i po jej gorliwej czynnoci a zreszt i

nabytych kilkuletnich praktycznych dowiadczeniach, spo-

dziewa si naley zadowalniajcego owocu z tych ze wszechmiar

chwalebnych usiowa czeskiego Towarzystwa stenografów

w Pradze. Frajo Mag d i cz prof. przy szkole realnej w Za-

grzebiu, wyda w 1864., podug Tesnopisu: „Prilagodenije

Gabelsbergerowa stenografickoga sustawa herwatskomu jeziku

(31. stronnic litografii w maej 8ce). Wypada take podnie
troskliwo i starania samego Itzdu okoo rozbudzenia

nauki stenografii i uregulowania jej wykadów publicznych \y

szkoach rednich i wyszych. Postanowieniem ministeryalnem

z r. 18G0. utworzono przy wszystkich wszechnicach austryac-

kich. gdzie si tylko odpowiednie siy znalazy „komisye egza-

minacyjne dla kandydatów na nauczycieli stenografii" a oraz

orzeczono, e tylko system Gabelsbergera jest odtd w Au-

stryi przypuszczalnym do publicznych wykadów i to w ogóle

przez nauczycieli, którzy przez odnone komisye egzamina-

cyjne otrzymaj wiadectwa swego uzdolnienia. We wszystkich

krajach koronnych austryjackich , zwrócono szczególniejsz

troskliwo na dokadne i wierne spisywanie stenograficznych

sprawozda sejmowych, na co nie szczdz ani Sejmy ani

Rzdy krajowe ni zachty ni pienidzy. W Tyrolu, Austryi,

Czechach i Morawii, Towarzystwa stenografów doznaj wszelkiej

pomocy, i nie dziw, e tam stenografia z kadym dniem

robi olbrzymie postpy i znajduje przynalene sobie uznanie.
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Rozprawy sejmów krajowych, w co i Rajchsrat wiedeski

wliczamy, spisuj zwyczajnie najmniej 12—16 stenografów, za

wynagrodzeniem 100—120, za w,Wiedniu przy Radzie pastwa
200 zr. od kadego posiedzenia. Ostatniemi czasami, idc za

przykadem sejmu peszteskiego , i Rajchsrat wiedeski re-

formujc swój regulamin postanowi posady stenografów

stale poobsadza. Postanowienie to, które prawdopodobnie

wszystkie Sejmy krajowe i u siebie zaprowadz, pod kadym
wzgldem a szczególnie co do oszczdnoci w pienidzach a

uzyskaniu pracy jest bardzo praktycznem i korzystnem,

w obrbie bowiem zwyczajnego budetu na stenograficzne

sprawozdania, osiga si dobre siy stenograficzne nietylko

na czas kadencyi sejmowej , ale po upywie teje, ze wszech-

miar uzdolnionych urzdników biurowych.

Za przykadem w innych armijach istniejcym, Jego ces.

Wys. Arcyksie Leopold poleci, postanowieniem z d. 22go

grudnia 1867., aeby stenografi obowizkowo wykadano

po wszystkich pukowych szkoach inynierii austryjackiej.

Pozostaje nam wic tedy pomówi o stosunkach stenogra-

ficznych naszych i wgierskich.

Nie mamy adnych dat historycznych, aeby w P o 1 s c e

uywano rzeczywicie w dawniejszych a nawet nowszych

czasach jakiego pisma stenograficznego do spisywania owych

szumnych i kwiecistych mów sejmowych w czasach minionych.

Mamy wprawdzie duo i nawet moe wicej ni kady inny

naród — takich zabytków naszej narodowej mowy, odzywa-

jcych si do nas dzisiaj guchem echem przebrzmiaej wiel-

koci w kronikach spisywanych skwapliwie i wiernie — lecz

w jakikolwiek sposób mowy te dla nas zachowanemi zostay,

to jednake bez ublienia ich autentycznoci mówi tutaj

mona tylko o spisywaniu za pomoc zwyczajnego pisma,

oczywicie skróconego, ale nigdy o stenografii. Unikajc wic
przytaczania domysów i innych w tej mierze zdaniem na-

szem niepewnych wskazówek z czasów sejmu czteroletniego

i królestwa kongresowego, przechodzimy wprost do rzeczy.

Niestety pod wzgldem zastosowania stenografii, jestemy

nietylko jedni z najpóniejszych, ale Le i jedni cigle z tyu

si zostajcych. By moe, i poje dyczym ludziom bya znana
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nauka stenografii — na zachodzie gono i szeroko si roz-

powszechniajca, lecz w istocie pierwszym pisarzem na tern

polu u nas jest K. Krupski.— Ksigarz G. Sennewald wyda
w 1858. z pomiertnych papierów tego autora, ksik o 39

stronnicach obszernego druku i XXVII, tablicach litografo-

wanych pod tytuem: „Stenografia polska". Cae to dzieo

znamionuje piln prac autora w kwestyach filologiczno-

etymologicznych jzyka naszego, i pod tym wzgldem jest

to rozprawa bardzo zajmujca a nawet pod wielu wzgldami

bardzo szacowna. Atoli co do samego systemu stenograficz-

nego nie moemy si w sposób równie pochlebny wyrazi.

Krupski korzysta widocznie z dziea p. Couen de Prepean,

Fayete'go i Prevosta , lecz w caym ukadzie mimoto trzyma

si gównie systemu p. Coulon de Thevenont, od którego

przyj ow nieszczliw kombinacy znaków na trzech

liniach. Zbadawszy poprzednio gruntownie budow jzyka

naszego, przystpuje on wrecie do samej teoryi stenogra-

ficznej. Cay alfabet rozpada si na znaki gosek pocztko-

wych i na znaki gosek rodkowych czyli „nastpnych", co

ma poniekd odpowiada goskom wielkim i goskom
maym zwyczajnego alfabetu. Znaki dla gosek pocztkowych

pisz si tylko wycznie na pocztku wyrazów i ku

linii , bez której w aden sposób nie dadz si wyrazi , za
znaki „liter nastpnych" niepotrzebuj ju linii i pisz si
wedle upodobania i potrzeby w kadym dowolnym kierunku.

Dla tych wic liter pocztkowych potrzebuje Krupski a trzech

linii— niedogodno, która z wypowiedzian swobod dowol-

nego pisania znaków chyba tylko w teoryi ale nigdy w prak-

tyce si nie zgadza. W caym ukadzie widzimy tylko dno,
aby jednem poruszaniem rki kady znak wypisywa, mniej

za bacznoci — a nawet spostrzegamy i zupene zapoznanie

sposobów takiego samego wyraania caych zgosek, co

jedynie zbliy moe pismo stenograficzne do ideau szyb-

koci i atwoci.

Grupa „pocztkowych znaków", które wedle danych

prawide na pocztku kadej pierwszej zgoski wyrazu sta

musz, skada si z 42 goskowych znaków, które znowu
6
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dziel, si na siedm oddziaów. Kady oddzia polega tylko

na jednej figurze czyli ksztacie pisarskim, który przez

miejscowe, cile odgraniczone pooenie midzy owemi trzema

liniami, nadaje gosce dopiero jej szczegóowe znaczenie.

Przekroczenie tego midzyliniowego rozgraniczenia, co

zreszt, przy pospiechu wicej jak czsto zdarzy si nie

moe, lecz musi, naraa na bardzo niemie dwuznacznoci

i trudnoci, podajce ca mozolnie wyuczon teory w wt-
pliwo. Oddzia bowiem kady zawiera po kilka w sobie go-
sek, niekoniecznie brzmieniem midzy sob spokrewnionych,

a mianowicie pierwsze pi, maj po sze znaków gos-

kowych, szósty siedm a siódmy 5 znaków dla samogosek

pierwotnych. Gdy znaki pocztkowe nie mog si z sob
wzajemnie czy, to znowu znaki nastpowe cz si i

z pierwszemi i pomidzy sob z ca swobod. Jest ich a
47, bo tutaj w skad wchodz i pochodne samogoski: , ,
e, ó, y i s równie utworzone wedle grup na podstawie

kombinacyi omiu pierwotnych charakterów czyli ksztatów

pisarskich , lecz ju nie midzy liniami tylko przez wzajemny

stosunek wielkoci i kierunek wypisywania. Takie nader

skomplikowane teorye nie mog zawiera w sobie wcale

adnej zachty, to tembardziej, gdy si je jeszcze zamci
dalszym podziaem na pojedyncze, podwójne, po-

trójne, przyciskowe i bezprzyciskowe (Krupski

chce tu mówi o zgoskach o wicej jak jednej spógosce)

goski i kae takowe cile wypisywa przy „pocztkowych"

to na linii, to nad lini, to midzy liniami, pod i nad
pierwsz, to znowu nad drug linij i t. p. za przy „na-

stpowych" znowu, potrzeba przestrzega niemal czworakiego

rozmiaru i sposobu wypisywania! Znaki wszystkie s utwo-

rzone z linij geometrycznych: pókoowej i prostoidcej i

nosz na pierwszy rzut oka wszystkie wady co do trudnoci

wzajemnego czenia si i odczytywania systemów francuzkich,

i prowadz koniecznie do wypisywania figur dziwnego i kie-

runkowi zwyczajnego pisania przeciwnego ksztatu, co po-

wyej w swojem miejscu nie jednokrotnie wytknlimy. Równie
zmikczenie znaków pierwotnych jest bardzo niejasno a
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nawet bez bliszej znajomoci rzeczy przeprowadzone. Na

niekorzy nauki Krupskiego przemawia i dalsza teorya o

„skróceniach". Skrócenia s dwojakie : „jedne które z samego

ukadu stenografii i jej alfabetu wynikaj i poznaj si przez

samo rozumowanie" ; drugie, tworz si przez zastpienie naj-

uywaszych wyrazów i zakocze pewnemi figurami, z niemi

zwizek majcemi". Z tego wic widzimy, e Krupski nie

zna „skrócenia zdau
, lecz tylko skrócenia wyrazów

z ukadu, za drugi rodzaj skrócenia, tak zwane pamiciowe,
s to znaczniki dla kocowych czyli wygosowych jako

te i dla pocztkowych zgosek wyrazów. Nietylko mono
ale poniekd i konieczno tworzenia sobie takich pami-
ciowych znaczników, nie jest w niczem ograniczon,

przez co niezawodnie najzdolniejszemu i najbystrzejsz pami-
ci obdarzonemu stenografowi potrzeba upa pod nawaem
mnóstwa tych, ledwie od siebie cokolwiek rónych ksztatów,

„pamicfowemi skróceniami" nazwanych. Kombinacye dla

oznaczenia liczb — wcznie do 100,000.000 przedstawiaj

liczb ksztatów najdziwaczniejszych, przechodz nawet

liczb 120 znaków!! Tyle co do systemu K. Krupskiego,

który w kadym razie jako sumiennie opracowany co do

studyów jzyka naszego, policzy musimy do cenniejszych

dzie naszych na polu cisopisarstwa. — O wiele mniejsz

warto przedstawia nam ksika wydana w 1863. w Warszawie,

„Najatwiejsza Stenografia polska przez Feliksa
Saxe." Autor ten, wzi sobie za wzór nauk p. Couen de

Prepcan i Prevosta a jako cudzoziemiec, grzeszy on w wielu

miejscach przeciw najkardynalniejszym wymaganiom naszego

jzyka. Przedewszystkiem wytkn musimy brak oznacze

dla spógosek mikkich, a przynajmniej brak sposobów

zmikczania znaków pierwotnych, co sprawia w praktycznem

zastosowaniu tym szkodliwszy zamt, e znaki pisz si
przyciskowo" (cieniowane) i „bezprzyciskowo" a wreszcie

niektóre goski jak b f, g, I, m, n, p, w, maj i pomocnicze

ksztaty, ale nie do cile dajce si odrónia od ksztatów

ustanowionych dla innych gosek, bo przecie trudno kierun-

kiem pisarskim zachowa naleyt cech dla kadego znaku.
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Ksztaty alfabetu Saxego s prawie wszystkie zoone z dwu

lub wicej porusze rki, idcych czsto od prawej ku lewej,

przez co cae to pismo traci niezmiernie wiele na szybkoci i

atwoci w pisaniu jakote na pewnoci w odczytywaniu. Saxe

w teoryi o króceniacli wyrazów jest nad wszelk miar do-

wolny — i zdaje mu si, e opuszczajc przybrania, w niczem

wiernoci wyrazu i myli w zdaniu ubliy nie mona ; wpraw-

dzie jest tam co na wzór samoistnych znaków dla: nad, na,

przy, prze, pod i roz lecz o reszcie nic nie sycha. Caa
wic nauka p. Saxego jest to sobie kompilacya systemów fran-

cuzkich, bez najmniejszego zastanowienia si nad potrzebamii

waciwociami naszego jzyka, do e po polsku napisana

,

a wic i polska stenografia!

Pan Jan Radwaski wyda w 1866. stenografi uoon
przez . p. Józefa Pysza b. nauczyciela liceum w. Anny

w Krakowie. Ksika ta nosi tytu „Stenografia zastosowalna

do wszystkich jzyków i dyalektó w z IX. tablicami.

W Krakowie w drukarni Czasu u Kirchmayera
1866." Na samym wstpie tego, z pomiertnych papierów

autora wydanego dzieka, podaje wydawca p. Jan Radwaski,

stylem biblijnym zreszt do zajmujcy opis ywota p. Pysza,

pracujcego niezmordowanie czynem i sowem dla swego zawodu

nauczycielskiego, któremu z prawdziwem zamiowaniem si

powica. Przeto i my z caego serca zgadzamy si na to:

e cze cichej pracy i poczciwemu powiceniu si dla spra-

wy ogóu. Jeeli rozprawy: „krótka wiadomo o stenografii,

"

„o gosie pod wzgldem mowy ludzkiej uwaanym", „samo-

gosie" i „o spógosie w ogólnoci" daj wiadectwo pracy

sumiennej i poniekd nawet s zajmujce, to znowu cz
tego szczupego dzieka, odnoszca si do samej nauki ste-

nografii, jest niedostateczn i niewykoczon. Atoli ju i z

tego uamka nie mona wcale nawet pobaliwego sdu
wyda o caej tej teoryi, jest ona bowiem zaczerpnit z ksiki
Bertina i do nieszczliwie dla jzyka polskiego obrobion.

Nauka Pysza jest uderzajco podobn do nauki przez Saxego

ogoszonej — i w istocie na zewntrz niewielkie zachodz

midzy niemi rónice. Ukad stenograficzny Pysza dy do
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jak najmniejszej liczby znaków dla pojedynczych gosek, tak

i ju w trzeciem tak nazwanem „ c i s em p i s a n i ucc na cay

alfabet uywa si tylko 12 znaków, gdy w pimie „w o lnem i

re dniem" stopniowo zwiksza liczb znaków— oznacza-

jc spokrewnione z sob goski podobnemi lub i temi sameini

ksztatami. Ca rónic jest sposób i rozmiar pisania, a w
„cisem pimie" i z tej rónicy pozostaje znowu tylko

sposób wypisywania, gdy rozmiar si gubi zupenie. Z tego

wynika, e dla zasady uproszczenia i szybkoci w pisaniu

powica si zupenie czytelno. Opuszcza on podobnie jak

Saxe spógoski i zgoski (przybrania) na pocztku wyrazów,

a gdy pierwszy temu zemu zaradza przynajmniej kilkoma

znakami, to Pysz radzi sobie przez apostrof ogólny. Zako-
czenia za podobne skupia pod jeden ogólny znak „po-

wyej lub poniej linii" wypisywany, lecz niestety dziwne te

zygzaki nie zdoaj w adnym razie odda wiernie ani przy-

padku, ani rodzaju a tym mniej liczb — w jakiej si znaj-

duje dany wyraz. Oznaczenia dla zmikczonych spógosek

take nie s jeszcze dostateczne , aeby tej wanej potrzebie

naszej pisowni cho w czci odpowiedzie mogy.

Jego sposoby stenografowania s: 1) toolny czyli a) od-

d z i e 1 n o - z g o s k o w y, (literalny) zachowujcy wszystkie sa-

mogoski; b) syllabowy, który ju skromniej uywa samogo-

sek od pierwszego, lecz z tyme jednakowo przedstawia oder-

wane zgoskowe pismo, czego nigdy pochwala nie moemy;
3) redni czyli monogramiczny, który posuguje si wedle

potrzeby i doogdnoci samogoskami— zasada wyraona ogól-

nikiem lecz adnemi prawidami nie poparta ; a wrecie, cisy
czyli monogramiczny cisy, zbudowany na najmielszych

skróceniach z opuszczeniem wszystkich samogosek, prócz

niektórych wyjtków. e w praktycznem zastosowaniu sy-

stem ten, pominwszy ju niedogodn natur swoich znaków

koowych i niekoowych, nie przedstawia najmniejszych

korzyci, nie ulega adnej wtpliwoci. — Dla cigoci
krytycznej wspomniemy na tern miejscu o broszurze p. Mi-

rosawa Sucheckiego, syna znanego gramatyka Henryka

Sucheckiego, wydanej w Pradze w 1866. pod nagówkiem



86

„Stenografia polska, uoona podug organizmu jzyka pol-

skiego" Autor w „uwagach wstpnych" do swego dzieka,

zapowiada jak te jego praca ma by. Przedstawiwszy po-

bienie wady przekadów polskich systemu Gabelsbergera,

dokonanych przez Olewiskiego i Poliskiego, poleca swój

system jako uniwersalny rodek zaradczy temu zemu. Dziw-

nie to zaiste jak p. Suchecki , który z tak gruntown znajo-

moci zdaje si mówi o wadliwociach nauk Poliskiego i

Olewiskiego
,
popada wreszcie, na przekor swoim uroczystym

zapewnieniom, w labirynt daleko wikszej wadliwoci. Na-

próno te szuka si owego zapowiedzianego uwzgldnienia

„organizmu jzyka polskiego", chyba to jedno, e p. Suchecki

wypisujc swoim systemem kad , choby jak najmniej i wcale

niezmikczon gosk w wyrazie, gotów rzuci anatema na

kadego, ktoby si odway targn nawet na dzisiaj ucinione

„j". Jest on statecznym obroc tej na wpósamogoski czy

tam spógoski i ledwie w ustpie „kilka regu skraca-

nia sów" pozwala na jej opuszczenie w kocówkach ej, je,

j i wreszcie; „gdzie si jeszcze atwo domyle mona"
Gdzie si za tego „ atwo domyle mona", to widocznie

pozostawione jest jako teza do rozpamitywania podczas poto^

czystej mowy — jakiego gorcego mówcy! ... To samo i

skrócenia „niektórych zrostków" nie bardzo zgadzaj si

z ogólnemi zasadami goszonemi w przeprowadzeniu nauki, i

jeeliby gdzie indziej mogy by odpowiedniemi, to u p. Su-

checkiego musz by wcale niestosownemu W „wstpnych

uwagach" twierdzi autor, e „aby wiernie za mow zdy,
trzeba potrafi 5 do 6ciu razy prdzej pisa ni „acink"

a o jeden wiersz wyej, mówic o swej nauce, powiada „tym

sposobem mona tylko trzy razy prdzej pisa ni acink"..

Z takiemi sprzecznociami jako trudno si pogodzi, nawet

w obec obiecanki obdarzenia nas „dalszym cigiem teoryi

o skróceniach sów i zda." Pociecha, e „te dalsze dwie

czci obrobili pp. Olewiski i Poliski w swych dzieach,"

jest bardzo niedostateczn, bo system Sucheckiego do teoryj

tych panów si nie przyda a nadzieja, eby go mona rozwi-n dalej a do króce wyrazów i zda, umoliwiajcych
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spisywanie rozpraw parlamentarnych, które najmniej 6 a

nie rzadko 8 i 10 razy prdszego pisma ni „acink"

wymagaj, jest równie problemtyczn. W ogóle system p.

Sucheckiego, jest to sobie ubranie w przewanej czci nau-

ki p. Poliskiego na prawido Stolzego. Wprawdzie nie

potrzebuje on cigego przeskakiwania na, nad i pod lini i

w tym wzgldzie ma istotnie niekrpowan swobod pisania

kadego znaku na kadem miejscu, lecz wanie dla tej

swobody i pedantycznej dokadnoci w wypisywaniu i z braku

cznoci znaków przez zlewanie si — pismo to jest sztywne

i popada w ekstrem szkoy francuzkiej, czego znowu i u Stol-

zego trudno si dopatrzy.

W caem przeprowadzeniu, z kadej reguy, z kadego
pojedynczego znaku, przeziera drobnostkowo teoretyczna,

dlatego system ten nie wytrzymaby nawet pierwszej próby

ogniowej przy cokolwiek oywionych debatach. Na zasady

wokalizacyi p. Sucheckiego zgodzi si równie nie moemy,
a mniej jeszcze na owo cige naciskanie „wa" spógosk,
chcc wyrazi a. Ta ostatnia okoliczno jak i to kategory-

zowanie znaków, co do ksztatów podobnych lecz co do

rozmiarów rónych midzy sob, s pomysem do nieszcz-

liwym, którego tern bardziej unika naleao
,
gdy szanowny

autor wie, e inne systemy jak n. p. Gabelsbergera u nas

maj pewne ju rozpowszechnienie. Zreszt i trudno wymaga
powicania czasu na wyuczanie si teoryj marzycielskich,

jak n. p. owe wymyliwanie nowych znaków dla liczbówek,

które w niczem nie s pojedynczsze lecz owszem mniej cha-

rakterystyczne od zwykych cyfer arabskich, i dlatego nawet

,,biorc wzgld na wszystko, sdzimy e narodowi" nie na

wiele publikacya tego systemu przyda si moe.
Wszystkie powyej wzmiankowane systemy stenograficzne

nie wywary u nas najmniejszego wpywu, na rozwój steno-

grafii polskiej, i pod tym wzgldem stosunkowo najwikszego

powodzenia dozna jeden tylko system Gabelsbergera, który

wykaza si moe ju pewn literatur i pracami praktycz-

nemu. System ten w przekadzie na jzyk polski wyszed po

raz pierwszy w 1861. pod napisem „Stenografia pohha wedug
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zasad Gabelsbergera przez J. Poliskiego. Lwów." Pan Józef

Poliski, wydajc t szczup broszurk, prócz dobrych

chci nic wicej w tej ksieczce nie zdoa nam przedstawi,

i rzeczywicie dobrze zrobi, e nastpnie przy wydawnictwie

swego obszerniejszego dziea najzupeniej j pomin. Lecz i

obszerniejsze dzieko p. Poliskiego, na którego wydanie i

obrobienie okaza si potrzebnym czas od r. 1863. — 1866.,

zdaniem naszem, nie o wiele przewysza wy wzmiankowa-

n broszurk z 1861., chocia pod wzgldem rozwinicia

teoryi, spostrzegamy wiele starannoci i niejakie studya ró-

de. Ksika ta „Nauka praktycznej stenografii podug syste-

mu Gabelsbergera" wysza nakadem ksigarni J. Milikow-

skiego w 4 dwuarkuszowych zeszytach, mianowicie zeszyt I. i

II. (Nauka stenografii polskiej) w 1863., zeszyt III. w.1865 a

zeszyt IV. w 1866. Druk jest niezwyky, bo nader rozstrzelony,

wzory stenograficzne w kontekcie miejscami bardzo staran-

nie wykonane.

W caem przeprowadzeniu swej nauki zdradza p. Po-

liski brak wszelkiej samoistnoci a przedewszystkiem brak

znajomoci jzyka polskiego , tak e ostatecznie stenografia

ta prócz nazwy „praktycznej" niema adnego zwizku z prak-

tycznoci a o tyle jest „polsk" o ile po polsku napisana.

Ksika ta jest poniekd do wiernem tumaczeniem zreszt

cennego niemieckiego dziea: Lehrbuch der deutschen
Stenographie nach F. X. Gabelsbergers System
von Prof. H. Ratsch" a przez to samo raczej nauk ste-

nografii niemieckiej a nie polskiej
,
gdy autor nie umia ani

poj ani zrównoway rónic, jakiemi cechuje si mowa
nasza pod wzgldem etymologicznym od jzyka niemieckiego.

e p. Poliski przeczuwa zasadnicze rónicy midzy jzykiem,

polskim a niemieckim , dowodzi ta okoliczno , e w braku

wasnych pomysów i studyów fachowych pod wzgldem za-

stosowania stenografii dla mowy naszej, przyj z niektó-

remi zmianami alfabet i gosowni
,
jak Czesi w swoim „Tes-

nopisie" dla swego jzyka postawili. e takim rodkiem nauce

.

swej p. Poliski w niczem nie pomóg, lecz owszem spro-

wadzi j na bezdroa, jest tylko koniecznem nastpstwem
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takiego skadu rzeczy. Jaki jest podzia nauki p. Poliskiego,

istotnie nie jestemy w stanie da dokadnego okrelenia i

to wanie stawia nas w przykrem pooeniu, e moe nie

do cile podug przyjtych prawide rozbiór tej publikacyi

przedstawiamy, bo zmuszeni jestemy pój porzdkiem za

stronnicami i pojedyczemi paragrafami.

Najprzód .tedy w § 4. (str. 4) przedstawiaj si nam
oznaczenia dla pierwotnych samogosek, te same co i w nie-

mieckiej stenografii , za dla pochodnych i naszemu jzykowi

tylko waciwych samogosek jak — proponuje p. Poliski

przeduony e-znak (pozioma maa kreska) a nawet i prze-

duony n-znak , który w nastpnem wywodzie tyoryi ozna-

cza nie, nia i ni; (UJ dla za, znowu przeduony o -znak

i wreszcie ma wykowat, pionowo stojc linijk, która

w dalszej nauce gdzie zupenie si gubi. Alfabet spógos-

kowy (§. 6 str. 6.) nie odchodzi take wiele od niemieckiego,

lecz za to ustanowienie oznacze dla liter zmikczonych jest

w najwyszym stopniu nieszczliwem , osobliwie przy znakach

dugich jak c, eh, f, p, t. Chcc bowiem wyrazi (ci) chi, fi,

pi, ti (ty) musimy te i- tak przydugie ksztaty jeszcze bardziej

przydua, na co nie mona ani miary ani granicy oznaczy,

a wic w kocu niechybnie zawikamy si w dwuznacznoci.

Tak samo postpuje si i z hi, gi, mi, wi. W §. 7. (str. 8)

mamy „waciwe oznaczenie zrostków i narostków" w ogól-

nej sumie 8 znaków (!), z których przybranka za jest zupe-

nie podobn do j, a prze od przy róni si ledwie drobnem

rozmiarem wielkoci. Lecz i z tej liczby 8 — trzeba jeszcze

odcign oznaczenie dla szcz.

Z przedstawionego w §. 8. „zupenego alfabetu"

widzimy, e p. Poliski co do rozmiarów pojedynczych znaków

odrónia a 6 stopni ! — w kadym razie okoliczno zupenie

wystarczajca, aby pismo zamci i nieczytelnem uczyni. Na
jakiej zasadzie, t. j. quo modo et quo jur p. Poliski przyj-

mujc dla e kresk poziom, oznacza ie kresk ukon, tego

z caej jego teoryi dowiedzie si nie moglimy. Troskliwo

autora o przerozmait dugo swoich znaków, nie ustpuje

w niczem troskliwoci i o ich rozmiar w szerz, bo jak to
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w nauce o „oznaczeniu samogosek" widzimy, uywa p. Po-

liski a trzystopniowego, bardzo starannego cieniowania

znaków, i tak by wyraa br, brz> mr, mrz, bia, mia, bie,

mie, chocia ostatecznie, bia, mia, wia, od bie, mie, wie,

kie i bi, mi, wi, M i tym sposobem niedadz si rozróni. §. 9.

(str. 8.) traktuje o „podwójnych formach spógosek11

gdzie zestawione s,/?, bi, , , z, l, w, es, ez, obok ps,

sp, , z, se, i ze, i t. p. dziwne rzeczy a nadto poucza

nas §. ten e c, ma si zastpywa przez (!) a przez st,

przezco wedle najoczywistszych teoryi samego p. Poliskiego

jednakowo si pisz miot, i mlo, ploc i pot, plu i plut,

czsty i cze i t. p*

W nauce o „wizaniu" przedstawia nam autor „b e z-

porednie" i „porednie41 wizanie spógosek w syllaby

czyli zgoski. Dzia ten naley do najmtniejszych prawide

w tej- ksice zawartych i jest obrobiony z wszelkiem zapoz-

naniem wymaga jzykowych, mianowicie owej swobody

bezporedniego zbiegania si dwu lub kilku spógosek av

jednej zgosce. Z prawidami dla „poredniego" wizania

idzie jeszcze jako tako, natomiast prócz kombinacyi znaków

z s, r , w i p. co wreszcie i Niemcy maj, p. Poliski w ogóle

o innym bezporednim zbiegu spógosek w mowie naszej

nic nie wie a tern samem traktuje je jako „porednie". Spo-

sób wic wypisywania wyrazów stenografi podug tej nauki

jest nieregularnym i nie dajcym si nawet podcign pod

ustanowione prawida. Istotnie niektóre wyrazy p. Poliski

chyba na to powypisywa, by podziwia jego jenialno pod

wzgldem wynajdywania szczególnego rodzaju ksztatów. Owe
(w §. 10) p, p, szlp, czp, pryncypi, szepetliwy, za-

czepienie, p.aszport, poszczepi (sta\ GO, §. 25)

i t. p. wiele innych wystarcz, aby biednemu uczniowi zabra

wszelk nadziej, e kiedy bdzie stenografem i wreszcie,

aby go przekona, e stenografia to pismo dziwolne , hiero-

glify, które czowiek cho sam napisze, to,ich w kocu przecie

nie odczyta. Wreszcie do „bezporedniego" zbiegu spó-

gosek zalicza p. Poliski (str. 13 i 14) szczr, hrmp, nd, rzd,

rzs,hn, mw, p, szlp, stmp i t. p. Nie wieleby askawi nasi
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czytelnicy zyskali na tern, gdybymy idc tym torem zechcieli

t mas wadliwoci poszczegóowo zestawia, jakie p. Poli-

ski w trzech pierwszych zeszytach swej nauki nagromadzi.

Poprzestaniemy wic na wykazaniu, w jaki sposób p. Poliski

pojedyncze przykady stenografi pisze a szczególniej wyt-

kn mu musimy tyche dobór, jak równie i to, i z zupenem

zapoznaniem istoty i znaczenia przyimków w mowie, wypi-

suje takowe bezwzgldnie razem ze sowem, którego* stosunek

bliej okreli maj, przez co przy okolicznoci, e przyimki

prawie bez wyjtku stanowi przybranki w wyrazach

zoonych, stenogram metod t skrelony, staje si w od-

czytywaniu nietylko wtpliwym — ale i wprost niemoliwym.

Gdy pismo stenograficzne nawet podug teoryi p. J. P.»

jest wiernym obrazem mowy, wic trzymajc si cile regu i

„fortelów" poleconych, moemy przytoczone w jego ksice
przykady, równoczenie, lepiej i prawidowo czyta: (str. 18)

Zamiast: zmiel: emalia, zmcz: zmacza, zrzck : ark; (str. 19) z cz-

stem: soczystem, z chelmem: sehemem (!!) z klejem: sklejmy, w ziele:

wzili; (str. 20) g: gasi, szczki: szczeka, wize: wozi; ndz: na-

dze, sk: sk (?), nc: na, wdz: wodze; (str. 22) paaa: piaa; (str. 23)

halka: hlaka, warta: wrata, darda: drada, garacz: graacz, czarka:

czraka, darz: drze, kartel: króci, starta: strata, pachtarz: pcherz;

(str. 24) plep: pa, artylerya : artaria, arkusz: rokosz; (str. 25) askawa:

aska, czcrniawa: czerni, mgawy: magali, dawa: da, grzewaó: grza,

.

przegrawszy: przegrasz, zatarli, prdzej zatru, nadepsuó: nadpust;

(str. 27) indzie: idzie, inny: janie; (str. 29) pierwej: piew, pierwotny,

pitny, dyrwan : (?) drewno, wyrt : (?) wryty albo wry; (st. 30) chciwy: chce,

faszywy: flasz, myliwiec: myle, legawiec: ga, sprawiedliwi: spra-

wili, twardszy: twórczy, rzadszy: raczy, krótszy: kraczy, gortszy: goryczy,

itp. Poniewa p. Poliski przez przeduenie ju i tak dugiego

znaku sz , chce wyraa szysz, a przez przeduenie takiego

znaku dz — (izisz, co jednake w praktyce z powodu braku

pewnej staej granicy jest niemoebnem, przeto: straszysz, po-
szysz, sdzisz, uprzedzisz, pojedzisz, i t. p. czyta musimy: strasz,

posz, sd, uprzed a nawet urad, pojedz i t. p. ; dalej (str. 33)

bajec: biec, je: jest, (str. 84) naco: naci, nato: na, nadto: nada,
toby mnie si podobao: to mnie si podobao, folga* flaga, (str. 35)

mortek: motek
;
order: odra, czasowi: czasy, polowa: pot, (str. 36)

grodzk,: gracko; (str. 37) podniós: donos, rozczyni: roczny, rozwar: roz-

wra, rozróni si: rozrosn si (?) (st. 38) bk: bok, czstka: czostek, db:
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doba, gn : gani lub gnoi, grzz : grzz , rczki : roczki, wie : wo,
szcztek: szczotek; (str. .39) zajc: zamy, matk: matko

,
pici : pi-

8tuk , r : rz, wieszcz: wieszczo, targaj : tragaj
,

(str. 42) palców

:

placów, placów: paaców, terytoryum: artarem; (str. 46) wedle: wale,

matce: mace, gretce: grece, kartce: karc, praczce: prace, paczce:

pace, prostota: prosta, podle: pole, gardowych: graoch i t. p....

Nie do e p. Poliski uczy w ten arcyniepewny spo-

sób pisa, kae on nadto jeszcze z pominiciem wasnych
nawet teoryi o „poredniem i bezporedniem wi-
zaniu11 pisa niedorzecznoci, dlatego jedynie, e „podo-

bnych14 wyrazów mowa nasza nie ma. Na takie niebezpieczne

teorye w interesie czytelnoci i atwoci w odczytywaniu ste-

nografii nigdy si zgodzi nie moemy. Trudno bowiem

przyjdzie i najbystrzejszemu umysowi dorozumie si, e p t

Poliski przez ostek (str. 45) chce wyrazi ostatek, (na str. 36) ojnat
:

orient, sia: sorta, oli: orli, mptek: motoch, legion: ligio, batalko: ba-

talion: marto: mircio, maranto: maryncio , wiot: wojowa, (str. 18) t

pretko : pertek, drakie : derk, gret : gert, hraba : herb, wretep, wertep,

wrabel: werbel, (str. 20) geebi: gbiej, wgier: wgier; (str. 23) hlaka:

halka, czraka: czarka, paratyzant, partyzant; (str. 30) wyrasidz: wy-

przysid, (str. 32) miotek: majtek, pik: pijak, dubaj: dbaj, (str. 36)

straszestwo: starszestwo (str. 37) rowra: rozwar, rozalnie: rozalenie,

(str 42) gów: gajów, fantazów: fontaziów, (str. 45) pracz: partacz,

prza: par i t. p.

Niepojtym sposobem uywa p. Poliski jako przykadów,

takich wyrazów, których dzisiaj w potocznej mowie powiksz]
czci unikamy i prawdziwie jakby lepszych ju nigdy nie sy-

sza, a nawet pozwala sobie jakich nowych wynalazków filologi-

cznych, za które nawet nie moemy by mu wdzicznymi. Po-

mijajc wiele wyrazów dla wzgldów przyzwoitoci, przytaczamy

przynajmniej niektóre jako uyte przykady do wiczenia:

becz, ber, kiepek, ep, rebel, seler, sepek, wesz, (str. 17) bebech,

berek, hec, (str. 18) hendel, elk, breszesz, esz, ze szcze, (str. 22)

faneberja, (str. 33) obrzea, (str. 34) poselc, (str. 40) niuha, brzuszek,

lubus, szmulu, (str. 41) duz, gbur, jdór, (str. 46) alukcya, bubo, byczy,

badele, bachor, (str. 48) birka, bzika, caban, cebuch, cyco, cudzoo-

y, cadzawka, cmer, cmok, ciurma, czobut, (str. 50) elektwar, fldra,

gafa, (str. 62) hycel, hebes, (str. 54) kiszka, kuszlawy (str. 51) liki, garz,

lora , latoperz, (str. 66) mamra, (str. 67) naduch, nahuka, (str. 68) pa-

kale, orebi, (str. 59) pinkas, popówna, pochapa, patniarz, (str. 60)

parszywiec, parantela, praszczta, (str. 61) przebarszczy
,
purgowa,
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(str. 62) przyrodzenie, przyszczepek , reczuclia, ryfka, rokambu, rumo-

rzyó; (str. 63) rzabiece, siejca; (str. 64) sztufata, (str. 66) szlojma, szchlo-

cha, szlopa, (str. 66) toldy, tuciuch, trzpiotaó : (str. 67) uszczypek, we*

cowaó, wyfiglowa, werchlak, wychlusta, (Btr. 68) wisus, wereszczyzna,

woszczyk, wrów; (str. 69) zafasowa, zaguzi, (str. 70) zaszczep, zde-

chlak, zeszlocha, zely i t. p.

Cz trzeci „skracanie sówu traktuje autor, na-

der pobienie, bez zwizku z gramatyk, chocia sam twier-

dzi e: „nauka o skracaniu sów, postpuje na równi z uka-
dem gramatycznym jzyka", szczególniej uczuwa si daje

brak rzetelniejszego i mowie naszej odpowiedniejszego zesta-

wienia teoryi o króceniu czasowników, gdy i tu p.

Poliski , ograniczy si na przetumaczeniu przykadów w nie-

mieckich ksikach zawartych: sein, konnen, miissen, wollen,

a to jest tak mao, e nawet przez przytoczenie odmiany

kilku czasowników w ostatniej czci o skracaniu zda jak

to p. Eatsch czyni, zemu wcale si nie zapobiega. Zreszt

sdzimy, e bez szkody dla czytelnika, a z oszczdzeniem

papieru, mona byo wygodniej tych 9 przykadów podpisa

pod pierwsz form, ustanowion, dla „gnie", gdy powta-

rzanie w kocu nudzi , a te mae niektóre rozmaitoci rzeczy

samej w niczem nie zmieniaj.

Przychodzimy wreszcie do czci o skracaniu zda. Pan

Poliski , który potrzebowa po roku czasu, aby jeden zeszyt

czyli wzgldnie dwa arkuszy druku swej ksiki wyda, nie

wiele si troszczy o gramatyk jzyka naszego, co przynajmiej

cho dla tego
,
pod kadym wzgldem najwaniejszego dziau

kadej nauki stenografii uczyni naleao. Kto pisze (§ 38.

str. 115) „Wyrazy te pierwotne staj si pocho-
dnemi, jeeli im si doda jak dalsz form, zrostek

lub kocówk— lub (§. 40 str. 120) „zrostki s to przy-

imki, stanowice pierwsz zgosk wyrazu pocho-

dnego" itd. itd. ten zapewne nie wiele musia zadawa sobie

pracy nad etymologi i skadni jzyka , cho przez czas jaki

uczy go nawet w szkole realnej, i temu te nie dziw, e p. Poli-

ski i tutaj pozostaje wierny prawidom niemieckiej nauki, nie

uwzgldniajcej w niczem waciwoci i potrzeby mowy naszej.

Odpowiednio wic niemieckim teoryom ma pan Poliski cztery
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gówne sposoby krócenia zda z 12 poddziaami i to w ten

sposób zestawione , e aby mona którymkolwiek z tych spo-

sobów lub poddziaów jaki wyraz w zdaniu skróci
,
potrzeba

w ogóle reszt wyrazów dokadnie wypisywa i to naley

jeszcze take gboko rozwaa, któregobyto sposobu uy na-

leao, aeby nie przyj w kolizy z „dwuznacznoci",
•która tutaj figuruje jako jaki demon. W caej atoli ksice nie

znajdzie nigdzie najmniejszych wskazówek — jak z t dwu-

znacznoci obchodzi si mamy. Lecz i ten postrach dwu-

znacznoci, nie wiele na co si przydaje, kiedy autor uczy nas,

wyraa wszystko kocówkami i przyrostkami, przyrostkami

i kocówkami a niekiedy i dwikow samogosk lub nawet

i spógosk a pomija ródosów wyrazu, co wszystko,

ca teory czyni mtn i niezrozumia i dla pospiechu pi-

sarskiego w wysokim stopniu szkodliw. Jakiej wic wartoci

jest ta nauka „praktycznej stenografii
14 wykazuje najlepiej

dotychczasowe jej powodzenie, które mówi.wrcz przeciwko

niej. Oparci na wasneni dowiadczeniu, wiemy e pomimo

6letnich publicznych wykadów w tutejszej szkole realnej i

akademii technicznej p. Poliski nikogo jeszcze na praktycz-

nego stenografa podug swojej metedy nie wyksztaci , a nawet

i sam w obec „wasnych 91etnich niemal studyów i prak-

tycznych dowiadcze z systemem swoim", wprawdzie tyme
systemem pisze , lecz napisane nie zawsze odczyta moe I...

Nareszcie i sam p. Poliski, który przedtem broni z naj-

wiksz arliwoci, kadej choby jak maej kreski

przekadu swego i twierdzi, e nauka jego jest tak dosko-

nale i praktycznie obmylan, e nawet in perpetuum, nikt

nie bdzie mia a tern. mniej potrzebowa cokolwiek w niej

zmienia — uczu jaowo i wadliwo swego dziea i zabra

si do jego reformy. Wszake reforma ta z 1867. nie wypkda
wcale wietnie, owszem musimy j za wsteczny krok uwaa.
Pan Poliski w tych najnowszych swoich pomysach, nie szuka

ujemnoci swej nauki w wewntrznych wadliwociach teoryi, lecz

tylko zewntrz, przez co poprzemieniawszy tylko niektóre znaki,

o bardzo wiele pogorszy sw spraw. Ksiki podug tego

poprawnego Ukadu wprawdzie jeszcze nie mamy, lecz nato-
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miast wypracowa p. P. rodzaj wzorków, na wzór „Uczebne

listy tesnopisne", p. Ad. Hanela prof. stenografii w Grulichu.

Z tych wzorków wic widzimy, e cae to ulepszenie ogranicza

si na zupenem pominiciu Gabelsbergerowskiego „p" i na nie

wielu bardzo nieszczliwych innowacyach. Najprzód mamy a 4

zasadniczych rozmiarów wielkoci znaków, mianowicie: mae,
rednie, przeduone i dugie, i to w ten sposób prze-

prowadzone, e bez linij a przynajmniej cyrkla obej si bdzie

trudno, a przecie i pomimo tego z „dwuznacznoci"
jeeli nie w kadym razie to pewnie co trzecie sowo si spot-

kamy. I tak maa i-kreska znaczy obecnie i, y , i wy (przedtem

za), dz-kreska: dz, d, d, i SZCZ, midzy c a , a i wre-

szcie midzy i C nie ma w istocie adnej rónicy i jakiej staej

granicy, chronicej przy szybkiem pisaniu od owej strasznej

„dwuznacznoci." Przez przyjcie Gabelsbergerowskiego g na

w , a w na p popenion zostaa pod wzgldem praktycznego

zastosowania, wcale naganna innowacya, przeciw której mocno

zastrzedz si musimy. Podug tego ulepszonego ukadu, wana
bardzo rónica dwikowa midzy j a y jest wprost niemo-

liw, to samo i zmikczanie spógosek. Zamiast pomija znak

dugi p, powinien by p. Poliski pomyle o ruchomoci swoich

znaków, czego nietylko e nie uczyni, ale owszem liczb nie-

ruchomych znaków powikszy. Dla czsto uywanej spógoski

g, znak Gabelsbergerowski h jest, jako trudno si czcy
z innemi znakami, zupenie niewaciwym, za jakie genetyczne

szema g , h , i eh wyraone przez ten sam lecz co do wiel-

koci stopniowany ksztat, jest bezzasadnem i wyzywa na

pokuszenie biedn i ogólnikami przeladowan dwuznacz-

no. Prze od przy róni si ledwie malekiem rozmiarem,

zreszt caa ta nauka „ulepszona" jak j widzimy we wzorkach,

w niczem si nie róni od pierwszej, zawsze atoli jest wiade-

ctwem, e autor z powodu braku odpowiednich wiadomoci

jzykowych i praktycznych, prawdopodobnie nie bdzie w stanie

na polu pisarskiem w ogóle, a w szczególe na polu stenografii

,

sprodukowa co odpowiedniejszego.

Drugiego z kolei przekadu systemu Gabelsbergera dla

jzyka polskiego, dokona p. Lubin Olewiski i ogosi
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takowy drukiem stenograficznemi czcionkami ruchomemi Kar.

Faulmanna pod napisem „Nauka stenografii polskiej

Wiede 1864." Miasto przedmowy obdarza nas autor repro-

dukcy szkicu historycznego stenografii, z Schiipplera „Kate-

chismus fur deutsche Stenographie", upstrzonego wasnemi

niedorzecznemi dodatkami , które musz kadego czytajcego

przekona, e piszcemu zbywa na wszelkich wiadomociach

o rzeczy i przedmiocie rozprawy. Zdaje si, i szanowny autor

nigdy nic o historyi stenografii nie sysza, gdy dzieli j na

trzy okresy czyli „pory". Pierwszy okres w którym chce widzie

„usiowania staroytnych narodów, majce na celu wynalezienie

pisma krótszego i pobieniejszego , ni zwyke, mianowicie

stenografi greck i rzymsk11
. . .koczy si z rokiem 1600.

po Chr. ; drugi okres od r. 1600. — 1834. zostawia p. O. An-

glikom i Francuzom z ich systemami stenograficznemi, „na

podstawie linii geometrycznej". . . „trzeci za jest tak nazwany

niemiecki, i w nim przedstawiaj si nam systema, zbudowane

iia czciach zwykego pisma, do uycia w pisaniu najdogod-

niejszych. Ta pora poczyna si z rokiem 1834. (?!) jest do

dzi dnia w cigym rozwoju." Podug tego wic podziau

najnowsze i najznakomitsze pracy francuzkich i angielskich

autorów na polu stenografii, nie istniej wcale dla p. O., pomimo

i swoj doniosoci i rozszerzeniem si nie pod jednym wzgl-

dem a mianowicie co do liczby zwolenników, niezawodnie prze-

cigaj Wszystkie systema niemieckie, nie wyczajc i systemu

Gabelsbergera. W wywodzie okresu I. prawi nam p. L.

Olewiski, e: „najpierwsi którzy stenografii (sic!) w scilej-

szemju sowa znaczeniu uywali s Hebrajczycy. Liczne ustpy

starego testamentu s tego dowodem , stenografii uczono

w tak zwanych szkoach proroków" .... Podug twierdzenia

szanownego autora, .stenografia prdzej powstaa u Greków

ni u Rzymian a nawet „Xenofon skrela dosownie wykady
Sokratesa , równie Plato uywa skoropisu" a dalej : „zabytki

z tych czasów znajduj si§ w Watykanie i w bibliotece naro-

dowej w Paryu" (!?!) Lecz te, Bóg wie zkd czerpane wia-

domoci bledn w obec tej, e: „Z religi chrzeciask
przeniosa si nauka stenografii take i do ludów sawiaskich
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(I!) i przechoway si jej szcztki, mianowicie w obrzdzie

greckim, w ksigach cerkiewnych i dokumentach (gdzie i ja-

kich ?!) w licznych i tak miaych skróceniach, e niektó-

rych dzi nawet odczyta nie mona." Na zakoczenie szkicu

z I. okresu dowiadujemy si wreszcie i bardzo straszliwych,

tylko na szczcie nieprawdziwych rzeczy e : „Wiele, pism

,

znakami stenograficznemi pisanych, spalono jako niebezpieczne,

a wiele osób trudnicych si stenografi; nawet mierci
karano 11

(!!?)

Cay dzia teoryi czyli samego systemu stenograficznego

jest równie tylko tumaczeniem z niemieckiego, mianowicie

z ks. H. Gratzmullera „Kurzgefastes Lehrbuch
der Gabelsberger Stenographie." 2 zupenem zapo-

znaniem swego zadania, autor jest tutaj tylko tumaczem, a

nigdy autorem, w caej tej pracy bowiem nigdzie dopatrzy

si nie moemy jakiego takiego uwzgldnienia waciwoci
jzyka naszego, a nawet przyjte znaki stenograficzne s to

znaki czysto niemieckie i tam tylko, gdzie ju nie mona
byo przy nich pozosta, jak n. p. przy goskach pochodnych

i zmikczonych, potworzy p. Olewiski znaki najczciej zo-

one i bardzo niedone. Ju z pojawieniem si tej ksiki

teorye w niej zawarte okazay si przestarzaemi i bez naj-

mniejszej wartoci, gdy praktyka zupenie od zasad p. Ole-

wiskiego odstpia i pocz si pewien samoistny kierunek

wyrabia. Niechcc wic w tyle pozostawa naleao z tym po-

stpem przynajmniej równoczenie postpywa, p. Olewiski

za, który mniema si by' zaoycielem „szkoy" swego

imienia, nic bdc nigdy w swojem yciu praktykiem, a wiele

rozumiejc o swej autorskiej wartoci — stara si ten postp

cigemi nowemi zmianami przeciga, przezco mija si z

rzeczywistoci , wpada w coraz nowe i gorsze sprzecznoci

z samym sob i praktyk i by tym sposobem zmuszonym robi

cige poprawki i zmiany w „swoim" jak twierdzi systemie;

tak e co byo przed miesicem dobre, po miesicu odrzu*

ca. W kocu, z tej prawdziwej wiey babiloskiej to wynikoy

e uczniowie pierwsi nie rozumieli póniejszych równie i swego

nauczyciela wraz z jego „doskonaemi" poprawkami. Pan Ole-

7
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wiski zapragn wreszcie „swój system 4 c narzuci wszystkim

Sawianom i w tym celu ogosi w 1 865. r. ma broszurk:

„Den stenografirenclen Slaven, ein Grundriss der

polnischen und ruthenischen Stenographie," w
której zalety swej nauki jako w bardzo nieszczliwy sposób

umia przedstawi. Krok ten wywoa odpowied ze strony I.

Gabels. (czeskiego) Towarzystwa stenografów w Pradze w po-

dobnej broszurce: „Die polnisch-ruthenische Steno-

graphie an sich und ais Grundlage eines allge-

meinen slavischen Schriftsistems." Jednakowo jak-

kolwiek wypowiedziane tam zdanie o nieuzasadnionych za-

chciankach p. Olewiskiego i zupenej jego ignorancyi co do

stenografii i jzyka w zupenoci podziela jestemy zmuszeni,

to na sposób czyli form tego wypowiedzenia, przekraczajcego

niepotrzebnie wszelk granic umiarkowania, nie moemy si

zgodzi. Z tego przedstawienia wynika, e tak nauka p g
Ole-

wiskiego jak i p. Poliskiego co do wewntrznej treci nie

s z sob ostatecznie w adnej sprzecznoci, gdy czerpane

s ze róde tego samego systemu, chocia przez dwóch rónych

autorów obrobionych, a co do zewntrznego ukadu za róni
si jak to wyej wykazano o tyle, o ile p. Poliski przyswoi

sobie w „gosowni" niektóre prawida i zasady „Tesnopisu"

czeskiego. Obydwa wic systemy
,
pomimo swego kilkoletniego

istnienia i niepolednich usiowa swoich autorów, pozostay

dotd tylko próbami i dziwi si wcale nie mona, i dotych-

czas adnych owoców nie wyday. Tak nauka p. Poliskiego

jak i Olewiskiego chromi na jednakowe wady, a przede-

wszystkiem podnosimy tutaj nieznajomo jak i zapoznawa-

nie potrzeb i wymaga naszego jzyka w teoryi i pr.aktyce,

dalej przeprowadzenie nauki jest jednostronne i niepewne,

owszem utrudniajce nauczenie si jej z tych ksiek,
bo w kocu jak to z wielostronnego dowiadczenia wiemy

ani system p. Olewiskiego ani p. Poliskiego nie daj r-
kojmi monoci odczytania tego, co si napisao. Przy takim

wic stanie rzeczy, sama sztuka traci wiele na wartoci,

gdy wyrabia si o niej nieprzychylne zdanie u powszech-

noci i mao kto moe mie tyle czasu do stracenia, by si
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uczy sposobu pisania na to, aby tylko pisa a nie czyta.

U p. Poliskiogo i Olewiskiego, którzy wreszcie niemaj po-

trzebnej nawet kwalifikacyi na autorów, wolno w kady mo-

liwy sposób pisa, wypisywa i króci — jeeli tylko „dwu-

znacznoci si nie popenia". To jeneralne rozgrzeszenie wy-

glda w obec zawiych teoryj o kr ocen i u zda albo na

ironi albo grub, nieznajomo rzeczy. Jeeli stenogramy b-
dziemy „odgadywa" anie czyta, jak si kade zwyczajne

pismo czyta, to natenczas stenografia nie bdzie pismem, lecz

hieroglifami, których przewodni zasad bdzie zamt i dowol-

no. Dotd przynajmniej uczono wszdzie, i ze sów pow-

staje zdanie— i e ze sów w zdaniu odgadujemy czyli lepiej

odczytujemy myl jego; p. Olewiski i p. Poliski atoli ka
nam ze zdania dopiero sowa „odgadywa." Jeeli wic
w zdaniu jedno lub kilka sów bdziemy mieli do odga-
dnicia a bez sów w ogóle zdania mie nie moemy— to

oczywicie 2iie majc zdania, z czegó odgadniemy sowa?....

Stenograf wic , który ma obowizek a nawet i powinien d-
y do najwikszego pospiechu w pisaniu i czytaniu, zejdzie

ostatecznie na ucznia pierwszej elementarnej klasy — bo

bdzie z liter skada syllaby — wracajc si i powtarzajc

cigle, aby raz przesyllabizowane nieustannie powtarza,

czy te w kocu nie uda mu si sowo dobrze zoy. Ucz-

niowi elementarnemu wyrazisty druk i pomoc nauczyciela

daj pewno, e w kocu przecie dobrze sowo odczyta,

lecz jak rkojmi daj w tej mierze teorye pp. Olewiskiego

i Poliskiego?— Oto adnych! Jeeli kiedykolwiek steno-

grafia ma wyj z ciasnych kóek kilku wtajemniczonych i ma
si sta pismem powszechnem, musi tern samem doj do

jasnoci i pewnoci swych teoryj, wyrzec si stanowczo krainy

domysów i jak kada racyonalna nauka nie uwzgldnia
tych tylko, których opatrzno bystrym umysem i zdolno-

ciami obdarzya, ale owszem pamita i o mniej uzdolnio-

nych i skpiej darami umysu wyposaonych czonkach spo-

eczestwa. Tylka na takich podstawach zbudowana nauka,

cieszy si bdzie rozwojem i rozpowszechnieniem.

7*
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W krotce po ukazaniu si ksiki p. Olewiskiego,

wyszed „Krótki rys stenografii polskiej podug
przekadu J. Poliskiego, napisa H. Mendocha.

Lwów 1865u . Pan Mendocha widocznie ograniczy si tylko

na prostem streszczeniu nauki p. Poliskiego , nic tam nie ma
samoistnego , wszystko a nadto wiernie naladowane

,
przeto

dzieko to zreszt nawet i bardzo zle odlitografowane
,
jako

bez adnej praktycznej i teoretycznej wartoci a raczej dla

demonstrowania napisane, nie zasuguje w niczem na nasze'

wiksz uwag.
W roku zeszym obdarzy nas p. Lubin Olewiski pod

napisem „Lubina Olewiskiego Nauka stenografii

polskiej" przyzwolona przez c. k. Ministerstwo
stanu za podstaw dla komisyi egzaminacyjnej
kandydatów na nauczycieli stenografii polskiej

(Wydanie poprawne) Lwów nakadem ksigarni F. H. Rich-

tera 1868." nowem wydaniem swej nauki. Istotnie jestemy
w najwikszym kopocie, chcc cho par sów o tej pracy

p. Olewiskiego wypowiedzie. Jest to po prostu dziwolg

pod kadym wzgldem i to w ten sposób napisany , e i naj-

askawsza krytyka oniemie musi. Có tu krytykowa —
chyba nic, bo wszystko tu niej wszelkiej krytyki. Istotnie

musimy podziwia odwag p. Olewiskiego, e w dniach dzi-

siejszych mia wystpi z podobnego rodzaju publikacy. Do
wad i bdów pierwszego swego wydania pododawa autor

lune wypisy z wielce szacownej gramatyki p. A Maeckiego,

niemajce nic wspólnego z teory stenograficzn, a nadto tak

je, w chci pokazania si oryginalnym przez bezmylne prze-

stawianie zda i sów poprzekrca, e gdybymy nie byli prze-

konani, e p. Olewiski nie ma odpowiednich zdolnoci, mu-

sielibymy go posdza, e prac p. Dor. A. Maeckiego co

najmniej chcia sparodyowa. Kto t czteroarkuszow bro-

szurk mia sposobno czyta, zapewne nie udzi si co do

wartoci tego zlepku, przezwanego „Nauk (i to poprawn)

stenografii polskiej." My atoli winnimy dla owiecenia nie-

wiadomych rzeczy, wykaza przynajmniej niektóre cechy jej

wstecznych zasad. Pan Olewiski w tern nowem wydaniu po-
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mija szczliwie wywód historyczny z pierwszego wydania,

za teory stenograficzn, upstrzy jak to wyej podnielimy

wypisami regu z gramatyki p. Maeckiego i przemianami

alfabetu i gosowni stenograficznej, na które kady prakty-

czny stenograf wzdryga si musi. Nie wdajc si wic w
blisze zestawianie niedorzecznych regu co do sameje teoryi

stenograficznej , cho w czci pod wzgldem jej gramatycz-

nej wartoci wykazujemy: e na str. 6. w §. 5. na str. 14

§§. 11—45 potworzy p. Olewiski sobie nowe filologiczne

dla naszych samogosek cechy, przeciwne duchowi naszego

jzyka a midzy innemi maj samogoski mie iloczasowe

rónice, „w" za jest nosowem! (§. 5 str. 7.) gdy znowu na str*

22. §. 39. znamieniem tej samogoski ma by nadto i po-

chyo.l Do „samogosek postpionych i wzmoc-
nionych gosk, j

li

zalicza: (na str. 28—30. §. 60—68.)

ta „poprawna" nauka, dwugoski aj, ej, iej, dalej naj, nej, hiej,

niej i ij, oj, uj!!! Na stronie 34. (§. 76.) poucza nas szanowny

autor, e zrostek
})
%o" wjzyku naszym ma znacze-

nie zrostka „w" i wskutek tej dziwnej teoryi, kae nam
ten zrostek u pisa przez p (wzory tabl. IX. p. 76.) W dziale

drugim czytamy na str. 40,, pod zagówkiem „Skracanie
sów pojedynczo" lit. b. „Oznaczeniem staem nagi
gramatycznych czyli zakocze sów, które nam umoebniaj
opuszczanie przyrostków midzy ródosowem a

zakoczeniem sowa." A wic przyrostki tj. kocówki

czyli zakoczenia sowa, stoj, wedle zasad p. Olewiskiego

midzy ródosowem a zakoczeniem sowa.! Aeby nie

myla kto, e to moe jest tylko pomyk drukarsk lub

przejrzeniem autora, to moe to samo sówko w sówko

odczyta jeszcze raz na stronie 48. w §. 106., z przymieszkiem

czego, na co nie mamy jeszcze terminologii polskiej a o

czem ani nauka stenografii ani gramatyka zapewne i wiedzie

nie zechc. W jak dziki sposób postpuje sobie p. Olewiski

z gramatyk p. Maeckiego, prosimy per exemplum porówna

§. 2. str. 4, §. 48. str. 25, §. 101. str. 46, §. 118. str. 52,

§. 119. str. 54, §. 122. str. 60, z odpowiedniemi paragrafami

ksiki p. Maeckiego mianowicie §§. 4, 23, 29, 534, 536,
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537, 560, 561 i 627. Z tej, jak widzimy nowymi, a p. Ole-

wiskiemu zupenie waciwymi pomysami filologicznymi, wzbo-

gaconej ksieczki dowiadujemy si take, e, liter #
poczyna si u nas przeszo 6000 wyrazów, ba nawet ich

„liczba jest niezliczon11
(str. 42, §. 63.) i e, ze sowa po-

sikowego „byu skadaj si „pewne wzgldy innych

czasowników" (§. 113. str* 50). Zreszt wedle prawida

(§. 121 a
str. 57). o znacznikach, »ria

u oznacza wszystkie ko-
czce si wyrazy na ria, za w, Jct, itp. zakoczone sowa
na „rium i Jct" itp. Dziaem trzecim i ostatnim (str. 59.) uko-

ronowa wreszcie p. Olewiski swoje dzieko. Tu ju teorye

poprawne i przyzwolone przez ck. Ministeryum etc. . . staj

si nie nauk stenografii , lecz nauk hieroglifów, do których

odczytania ani p. Olewiski ani nikt inny, gdyby go nawet

matka natura najbystrzejszym umysem obdarzya, klucza nie

znajdzie. Nie moe to uj uwadze- niczyjej , e tu wszyst-

kiego, na chybi, trafi, musimy si domyla, daremnie tutaj

szuka jakich danych lub rozumnych prawide. Nietylko

wierno i dosowno, te konieczne warunki dobrej

stenografii, ale i mono odczytania napisanego na

zawsze bior rozbrat z t nauki Wszystkie ksiki steno-

graficzne a i Gratzmiiller, z którego prawdopodobnie wycz-
nie p. Olewiski wszystko czerpa, co wie o stenografii,

mówi wyranie o „skracaniu zda — Satzkiirzung" p. Ole-

wiski za cytujc §. 627. „o skadni" p. Maeckiego, roz-

prawia nam o „skracaniu sów w skadni
,

u widocznie wic
u niego „Satz i Syntax, zdanie i skadnia" to wszystko

jedno, i dlatego daje on wskazówki „do skróce syntaktycz-

nych, to jest skracania sów pojedynczych w skadni." Daje-

my take próbk stylu — jakim w ogóle p. Olewiski si

posuguje i tak na str. 59. czytamy: „Szyk bowiem wyrazów

za pomoc formy zdania jedn cao tworzcych, umoebnia

nam skraca wyrazy znajdujce si w naturalnej kolei z sob,

lub zczone w pewnym porzdku ze zdaniem ;"... (???) itd-

Blisze jeszcze wdawanie si w rozbiór alfabetu tudzie

mechanizmu stenograficznego, zalecanego przez p. L. O. za daleko

by nas doprowadzio, wystarczy gdy wspomniemy, e jedna
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kreska J u oznacza t, f\ przed, pod, przy ipra, za br: (b) ip.

To take wszystko jedno! Toby wic bya ksika p. Olewi-

skiego a dodajmy, e za wstawieniem si tutejszego senatu

akademickiego wszechnicy lwowskiej, otrzyma p. Olewiski

200 zr. mówimy wyranie dwiecie zr. w. a. od ministerstwa

stanu remuneracyi, i jak z okadki i tytuu odczyta moemy,
jest ona „przyzwolon przez c. k. Ministerstwo stanu za pod-

staw dla komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów na nauczy-

cieli stenografii polskiej" a ma si rozumie, e ci nauczycieli

te pikne teorye , mogce ucznia pozbawi wszelkiej zdrowej

wiedzy o jzyku ojczystym — bd wykada w szkoach

rednich — tak jak je wykada p. Olewiski na Wszechnicy

od lat 5.! Niezawodnie jest to pikny i pouczajcy komentarz

smutnych stosunków naszego wychowania publicznego, bo

nie tylko dawniej ale jeszcze i teraz chwasty takie mog
si u nas po szkoach bujnie i swobodnie pieni, baamucc
i zatruwajc umys modego ucznia przewrotnemi teoryami

i pozbawiajc go wiele drogiego czasu na uczenie si nauk,

które wreszcie go zawodz i do uczenia si czego poytecznego

na zawsze zniechc. T publikacy wyrzdzi p. Olewiski

najwiksz krzywd jzykowi polskiemu i sameje nauce

stenografii, któr w kadym razie najniezasueniej w wysokim

stopniu zdyskredytowa. Najgorciej wic yczy nam wy-

pada, aby podobne skoszlawione pody — wicej u nas si

nie pojawiay.

Na zakoczenie obrazu tego, literatury naszej steno-

graficznej wspominamy, e wychodziy u nas dwa czasopisma

stenograficzne, jedno, w maej 8ce dwa razy na miesic na

wiartce pod nazw: „Czytanka stenografii polskiej

i ruskiej szkoy Lubina Olewiskiego 1
' a drugie

„Biblioteka stenograficzna41
co miesic 1 numer,

o jednym lub wicej arkuszach litografii. „Czytanka" miaa
by organem nauki p. Olewiskiego i wychodzia od r.

1864. dor. 1866, gdy wrecie Towarzystwo stenografów polskich i

ruskich, nie mogc wyjedna u jej samowadnego redaktora

p. Olewiskiego zmiany wstecznego kierunku, odmówio w kocu
wszelkiego ze swojej strony poparcia. Bibliotek za steno-
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graficzn równie w poowie 1864. roku powsta, wydawa i

redagowa p. Poliski w rozmaitych przerwach, istotnie

z wielkiem powiceniem czasu i mienia do ostatniej chwili.

Zapewne brak przedpacicieli nie najmniejszym jest powodem

upadku tego czasopisma , ale przedewszystkiem sposób pisania

i postpywania tego w sprawach stenografii, musia w kocu
odstrczy kadego czytelnika.

aowa tylko musimy, e „Biblioteka
11 tak skoro od-

stpia od swego piknego programu i miasto by czysto

naukowym przedstawicielem sztuki naszej, zesza wkrótce

na drog paszkwilów. Trudno bowiem spotka si cho
z jednym Numerem tego czasopisma, gdzieby przeciwnicy

systemu i dnoci p. Poliskiego, wedle chwiejnych okolicz-

noci, na przemian raz wynoszeni pod niebiosa, drug ra
nie byli odsdzani od wszelkiej czci, wiary i Boga i to w naj-

zjadliwszy sposób, a nawet i nie rzadko epitetami i wyrazami,

które dzisiaj przy co raz wikszym postpie i owiacie,

nie zawsze i midzy najnisz warstw usyszy moemy.
„Biblioteka" zajta ca t namitn i bezwzgldn — po-

wapego naukowego czasopisma bynajmniej niegodn polemik,

podczas swego czteroletniego istnienia znalaza miejsce, na

umieszczenie ledwie dwóch powaniejszych i cile przed-

miotowych artykuów, mianowicie: „Odczyty o hi story i

i literaturze stenografii" lecz mylnie nazwanych

„polskiej przez Dor. J. Kohna" i „Rozbiór kry-

tyczny nauki stenografii Lubina Olewiskiego.
Napisa J. Poliski. Lwów 1867u . Rozprawa ta dotyczy

najnowszej tak nazwanej „przyzwolonej i poprawnej nauki p.

Olewiskiego" a nawet wysza w osobnym odcisku. Jednakowo

traci ona wiele na wartoci, raz e autor da nam tylko przegld

pierwszej czci tj. „gosowni" z nauki p. Olew. a potemu

e widzi tylko wady zewntrzne tj. co do znaków, za co

do systemu samego a w szczególnoci co do kwestyj jzyko-

wych, acz tak jaskrwawych, p. Poliski nie znalaz ani

sówka do powiedzenia. Sumiennoci tej pracy nie moemy
odmówi, lecz pozostanie ona nowem wiadectwem, e sza-

nownemu autorowi bardzo wiele jeszcze zbywa, aeby móg
kiedykolwiek jako pisarz publiczny wystpi z powodzeniem.
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Dzieje stenografii w naszym kraju s, bardzo niedawne

i równie przedstawiaj nie wiele pocieszajcych szczegóów.

Atoli mog nam pod nie jednym wzgldem wyjani history

naszej literatury stenograficznej, i dla tego te skrelamy

tutaj tych par sów i uwag.

W r. 1861. z utworzeniem sejmu galicyjskiego
,
pokazaa

si równoczenie potrzeba i stenograficznych sprawozda

sejmowych, lecz próne byy poszukiwania za stenografami

polskimi i ruskimi — nietylko e nie byo stenografów u

nas ale nawet i ci, co za nimi szukali , nie mieli dokadnego

pojcia, co to stenografia lub czem powinien by stenograf.

Utworzono wic biuro sejmowych niby stenografów, w którego

skad weszo kilku dziennikarzy i tachygrafów, za o steno-

grafach w tym czasie i mowy by nie moe.
Za drogie wic pienidze sejm nasz musia si zada-

walnia pseudostenograficznemi sprawozdaniami — które

w istocie rzeczy byy bardzo niedokadnemi, i ledwie obszer-

niejszymi sprawozdaniami gazeciarskiemi. Ale sprawa raz po-

ruszono nie usypiaa, mówiono wszdzie i wiele o stenografach

i stenografii — która tak zote owoce przynosi miaa, i

kady pragn zaznajomi si z t tak wymownie poyteczn
sztuk; lecz niestety przy wielu dobrych chciach, nikt

jako ostatecznie nie móg znale sposobu, by zamieni

chci w czyn. Panowie Lubin Olewiski i Józef Poliski

,

obydwaj niegdy byli oficerowie w armii austryackiej, którzy

podczas swej bytnoci subowej w krajach niemieckich mo-

narchii naszej, mieli sposobno zapoznania si z niemieck

stenografi Gabelsbergera, postanowili teraz skorzysta z tego

silnego rozbudzenia si u nas potrzeby stenografii i wystpi
jako autorowie stenografii polskiej i ruskiej. Myl ta czya
w ówczas wiele pochlebnych nadziei i obydwaj panowie

spokojni o wszelkie wspózawodnictwo, nie wiedzc nic o

sobie, równoczenie przystpili do zamierzonego dziea,

garnc koo siebie kóko ciekawych, których za pomoc
stenografii mieli zaprowadzi do kopal zota w biurze sej-

mowem. P. Poliski, który majc posad przy urzdzie co-
wym nadto dziwnym trafem sta si nauczycielem jzyka
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polskiego przy szkole realnej we Lwowie, nie potrzebywa
na razie adnej pomocy i j si o wasnych siach do

przekadu systemu Gabelsbergera na jzyk polski, Olewiski

za nie bdc o tyle szczliwym, ofiarowa wprost Wydzia-

owi krajowemu swoje usugi, celem wyksztacenia potrzebnej

iloci stenografów dla sejmu — z równoczesn prob o

jak posad. Oczywicie w mniemaniu, e si przecie zna-

lazo to, czego szukano, Wydzia krajowy da p. Olewiskiemu

posad dziennego pisarza u siebie z obowizkiem wyuczenia

potrzebnej iloci stenografów sejmowych , a nawet nastpnie

wyprawi go kosztem swoim, aby si obznajmi z porzdkiem

i sposobem czynnoci w biurze stenograficznem Rajchsratu,

lecz co z tamtd p. Olewiski wyniós, pozostao do dzi

dnia tajemnic, mimo upywu 6 lat. Tym wic sposobem

znajomo stenografii Gabelsbergerowskiej poczyna si u nas

z 1861, której myl prawie równoczenie obydwaj powysi

panowie podnieli i nad jej urzeczywistnieniem kady osobno

pracowa poczli. Drobna ta na pozór okoliczno wywara sta-

nowczy a jak wykaemy i najsmutniejszy wpyw na rozwój ste-

nografii u nas i niezawodnie opónia jej rozpowszechnienie

si w kraju o jakie lat dziesitek.

Pan Poliski bowiem ujrzawszy naraz wspózawodnika

i to ju zajmujcego miejsce w Wydziale krajowym, pozna
cae groce niebezpieczestwo dla swych nadziei i stara

si zaraz w pierwszej chwili drog porozumie interes swój

z interesem p. Olewiskiego zespoli , lecz napróno , bo ten

mniemajc si by na stanowisku i pod opiek zupenie

bezpieczn i przemon, nie mia najmniejszej ochoty dzieli

si z drugim , który wedle wszelkiego prawdopodobiestwa do

tego dziau tak atwo przyj nie móg. Inaczej jednake rozumo-

wa p. Poliski i wierzy mocno, e tylko liczba i uzdolnienie

uczniów mog tu zapewni ostateczn wygran. Z td wic pow-

staa wzajemna zawi i niech nieubagana midzy obydwoma

autorami , która ostatniemi czasami na to cokolwiek zwolnia,

by na na nowo jak si zdaje silniej wybuchn. Po krótkiej

sessyi sejmowej z r. 1861. spodziewano si kadej niemal

chwili ponownego zwoania sejmu krajowego, na wypadek
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ten potrzeba wic byo wyksztaci pewn liczb biegych

stenografów.

W tym wic celu p. Poliski — jako egzaminowany

nauczyciel ze stenografii niemieckiej, rozpocz wykady „swej"

nauki na tutejszej c. k. technice, p. Olewiski za otrzy-

mawszy za staraniem Wydziau krajowego zwolnienie od

przepisanego egzaminu dla nauczycieli stenografii, rozpocz
wykady znowu „swej" nauki na Wszechnicy lwowskiej, przezco

znalaz si zaraz w pierwszej chwili, w nader korzystnem

stanowisku w obec swego przeciwnika.

Nadesza wreszcie upragniona kadencya sejmowa z 1863.

Obydwaj wic panowie podwoili swoje zabiegi u Wydziau
krajowego, i nie szczdzili sobie wzajemnie bardzo nie po-

chlebnych rekomendacyi , byle utrzyma si przy sterze biura

stenografów sejmowych. Wprawdzie aden z nich nie móg
przekona Wydziau krajowego o swojej wyszoci, lecz obydwaj

zarówno zachwiali wiar w uzdolnienie swych uczniów. To spo-

wodowao Wydziau krajowego do zarzdzenia popisu midzy
zwolennikami obydwu wspózawodników — i jak si naleao
spodziewa, uczniowie tak jednego jak i drugiego, ledwie od

kilku miesicy zapoznawszy si ze stenografi— nie odpowie-

dzieli nawet skromnym oczekiwaniom Wydziau. Ze strony p.

Olewiskiego stano do tego popisu 8 stenografów przewanie

uczcej si modziey, ze strony za p. Poliskiego 5, ale

powaniejszych osób. Jak to zauwaalimy, wynik tego popisu

by w ogóle dla obydwu stron niepochlebny, lecz zawsze

mniej niekorzystny dla p. Poliskiego, z którym te Wydzia
krajowy postanowi wej w ukady o dostarczanie stenografi-

cznych sprawozda sejmowych. Atoli p. Poliski zbyt przece-

niajc swoje mniemane zwyciztwo, mia powody jak naj-

wikszego korzystania z niego i zada ni mniej ni wicej jak

tygodniowo tylko 1.252 zr. w. a., za któr to cen, policzajc

sobie tylko po 18 zr. tygodniowo (??!) za samo kierownictwo

biurem, ofiarowa si zoy silne biuro stenograficzne i

dostarcza jak najdokadniejszych protokoów stenograficznych

z posiedze sejmowych. Oczywicie przy bardzo, jak si
okazao przy popisie, wtpliwern uzdolnieniu ubiegajcych
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si stenografów, nie móg Wydzia krajowy przyj tak wy-

górowanych da. Owszem zraony i oburzony takiem po-

stpywaniem, nawet póniej, gdy p. Poliski swoje danie
na 860 zr. tygodniowo umiarkowa, Wydzia krajowy zrzek si
t ra stenograficznych sprawozda sejmowych, i poruczy p.

Adolfowi Rudyskiemu redaktorowi urzdowej „Gazety lwow-

skiej" dostarczanie zwykych dziennikarskich tylko obszer-

niejszych sprawozda z posiedze sejmowych. Do tej czynnoci

uy p. Rudyski 4 wspópracowników dziennikarskich, i 6

zwolenników p. Olewiskiego , którzy dopiero po raz pierwszy

mieli sposobno naby niejakiej wprawy praktycznej w ste-

nografowaniu. Pan Poliski wniós jeszcze na tej kandencyi

sejmowej
,
petycy xlo sejmu z daniem, by i jego zwolenni-

ków dopuszczano do spisywania rozpraw sejmowych, lecz

tak komisya petycyjna jak i Izba sejmowa, nie uznay nawet

za potrzebne wej bliej w rzecz zaale petenta.

Roznamitnienie obydwu stronnictw , dochodzio do

ostatecznych niemal granic, gdzie jeden drugiego penein

sercem wzajemnie nienawidzi dlatego, i przypadek zrzdzi,

e jeden uczy si stenografii u Poliskiego a drugi u Ole-

wiskiego. Obydwaj za ostatni przeceniali swoje prac i

zasugi jako autorowie nad istotn miar, jeden i drugi po-

stanowi nieodmiennie przeciwnika swego i nauk jego ubez-

wadni i zachwia. Takie atoli cele nie atwo samemu si

osiga a tembardzij, gdy i rodki materyalne obydwóch nie

wystarczay na opdzenie kosztów w kadym razie drogiej

walki. To byo powodem, e p. Olewiski zaoy „Towarzy-

stwo stenografów polskich i ruskich szkoy Lubina Olewi-

skiego" za p. Poliski, który równie nie móg w tyle na

tern polu pozostawa, zaoy znowu „Pierwsze galicyjskie

Towarzystwo stenografów".

Pierwsze zawizao si 4. grudnia 1863 — a po potwier-

dzeniu swoich statutów przez W. Rzd , odbyo swe pierwsze

walne zgromadzenie i ostatecznie ukonstytuowao si dnia

31go maja 1864, drugie za zawizao i ukonsytnowao si

dnia lOgo kwietnia take 1864. Obydwaj zaoycieli zostali

,

rozumie si przewodniczcymi „swoich" jak zawsze lubieli
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nazywa , Towarzystw i teraz moralnie i materyalnie pokrze-

pieni, rozpoczli z podwójn, si walk przeciwko sobie,,

wysilajc si wzajemnie na wszelkie moliwe jawne i pod-

ziemne ubiegania si, byle tylko stanowisko drugiego pod-

kopa. e taka walka na polu naukowem i dla naukowych

celów, jest w ogólnoci nie tylko niepojt ale i nie moliw,
dowodzi tego nie potrzebujemy, zwaszcza i obydwaj pano-

wie zaraz w pierwszej chwili wdali si w polemik czysto

osobist i niemajc nic wspólnego z nauk stenografii lub

z jej rozwojem. Najprawdopodobniej w tej nierównej walce

byby p. Olewiski uleg wraz z swoj nauk, gdyby nie po-

parcie Wydziau krajowego i senatu akademickiego, tudzie

grono modych i zdolnych ludzi, nie lkajcych si adnej

pracy i ofiary, na haaliw bowiem krytyk p. Poliskiego,

prowadzon z ruchliw sprystoci w kraju i za granic, p.

Olewiski nie mia ani odwagi ani zdolnoci wystpi z pu-

bliczn obron w interesie wyszydzonej swej osobistoci i

nauki. Obydwa Towarzystwa oddawszy si lepo w rce
swoich przewódców, zeszy wreszcie na czyst plebs contri-

buens, gdy miao tak p. Olewiski jak i p. Poliski mogli

twierdzi, e to „moje" a to znowu „moje" Towarzystwo i

e Towarzystwo to „ja" a „ja" to Towarzystwo. W jednem

i drugiem robio si to tylko, co panowie prezesi chcieli,

czyli lepiej oni sami robili wszystko, i to bezwzgldnie kady
w imieniu swego Towarzystwa, chocia trzeba uzna w p. Poli-

skim t staranno , e przynajmniej zbiera swoich zwolen-

ników na cige narady, poddawa przynajmniej dla formy

pod uchway wnioski swoje i nie pod jednym wzgldem nie

aowa ani trudów ani nakadu, aby ycie naukowe i czyn-

no nieustajc w Towarzystwie rozbudzi i utrzyma, czego

znowu p. Olewiskiemu zarzuci nie moemy. Taki stosunek nie

móg wic korzystnie wpywa na rozwój nauki stenografii

w kraju , owszem przy bardzo wielu chciach , kady w kocu
unika najmniejszej stycznoci ze stenografami i stenografi

Oczywistem jest, e taki zdrony kierunek obydwu

Towarzystw, nie móg dugo istnie i z obydwu stron poczto

szuka wreszcie drogi do wyjcia z nadspodziewanie niemiego
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pooenia. Nie brako na dobrych radach ani od swoich ani

od obcych w tej mierze i dlatego podana przecz p. Poli-

skicgo myl bliszego wzajemnego zapoznania si kierowników

obydwu obozów, znalaza chtne przyjcie w onie Dyrekcyi

Towarzystwa stenografów polskich i ruskich
,

gdzie od nie-

jakiego czasu pocz si wyrabia pewien rodzaj wikszej

czynnoci a zarazem i opozycyi przeciw postpowaniu p.

przewodniczcego. Po dwukrotnych poufnych pogadankach

w czerwcu 1865. stano na tern, e I. Galicyjskie Towarzystwo

awezwie pisemnie „Towarzystwo stenografów polskich i ruskich"

do poczenia si w jedno grono i do wspólnej pracy nad uoe-
niem jednego systemu stenografii dla jzyka polskiego. Niezawo-

dnie myl najpraktyczniejsza i najzbawienniejsza. W skutku tego

stany nadniu 19. lipca 1865. „przedugodne warunki' 1 majce
poprzedzi ostateczne zlanie si obydwu Towarzystw krajowych

stenografów, uoone midzy delegatami ze strony I. galicyj-

skiego Towarzystwa pp. Józefem Poliskim, Dor. J. Kohnein

Siechlerem i Szczepanem Rogoziskim a pp. Adolfem Ru-

dyskim, Ludwikiem Biekowskim, Alexandrem Daniowiczem

i Felicyanem Jackowskim ze strony Towarzystwa stenografów

polskich i ruskich.

Strony ukadajce si przystpiy do tego aktu z naj-

wikszein wzajemnem niedowierzaniem a w przewanej czci
i niewiar w powodzenie swego dziea i w skutku tego dele-

gaci Towarzystwa polsko-ruskich stenografów umieli do
zrcznie przeprowadzi tame takie warunki , które po-

niekd mogy dotyka I. galicyjskie Towarzystwo a nawet

w praktyce byy nie do wykonania, bo dla rzeczy pojedynczej

i w jednej chwili atwej do przeprowadzenia, zakrelono z góry

formy najrozwleklejsze. O te wic formy rzecz sama musiaa

si wreszcie z czasem rozbi. Dyrekcya I. galicyj. Towarzy-

stwa— spostrzegszy jak niekorzystnemi dla niej s te warunki

przedugodne, pozwolia sobie samowadnie bez zniesienia

si ze wspócontrahentem zmieni takowe, co naturalnie

z przeciwnej strony wywoao wite oburzenie i ju grozia

nowa burza na ledwie co rozpogadzdjcem si naszem niebie

stenograficznem — gdyby nie sejm. Azatem Sejm! zelektry-
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zowa kadego cieszcego si, e jest stenografem — wszyscy

zapomnieli o walce zasadniczej i kady oy tylko staranie,

by go w sejmowem biurze nie pominito. Stano na tern, e
Towarzystwo stenografów polskich i ruskich majc teraz od I. ga-

licyjskiego Towarzystwa wicej i lepiej wywiczonych stenogra-

fów, którzy ju brali udzia w spisywaniu odczytów Wincentego

Pola i odczytów popularnych dla rzemielników i przemy-

sowców — poda ofert do Wydziau krajowego , celem uzys-

kania koncessyi nazoenie biura stenografów sejmowych. Biuro

za samo miao by zoone ze wszystkich stenografów prak-

tycznych, jakich jedno i drugie Towarzystwo w ówczas po-

siadao a nadto Towarzystwo stenografów polskich i ruskich

zastrzego sobie na cele naukowe 10°- dywidendy od wyna-

grodzenia swoich czonków i polecio swemu przewodnicz-

cemu p. Olewiskiemu aeby rzeczon ofert w imieniu

Towarzystwa wygotowa i Wydziaowi krajowemu przedoy.
Rrzecz ta, tak rozumnie i ku powszechnemu zadowoleniu

uoona , wzia nadspodziewanie obrót do przykry. P. Ole-

wiski bowiem, miasto uzyskania koncessyi na biuro sej-

mowe dla Towarzystwa, prawdopodobnie kontent i adnych

wspózawodników nie mia, wszed w umow z Wydziaem
krajowym, lecz na wasny rachunek. Postpek ten p. prze-

wodniczcego oburzy niesychanie czonków Towarzystwa ste-

nografów polskich i ruskich, ile e rzeczone Towarzystwo

oyo a do wyczerpania si nie mae koszta na rozwój i

ksztacenie nauki stenografii na kade skinienie p. Olewi-

skiego, ten za teraz z koncessy w kieszeni, nieda sobie

nawet nic mówi o „jakiej tam" dywidendzie — której zreszt

sam przedtem broni jak najmocniej. Wiara w okoliczno,

e Wydzia krajowy nie chcia z Towarzystwem wchodzi

w adne urfiowy, nie moga si ustali i tym sposobem prócz

gonej opozycyi w onie samego Towarzystwa , mia p. Ole-

wiski do walczenia z niemniejszemi trudnociami w sameme
biurze sejmowem. Do pogorszenia jego stanowiska przyczy-

nio si nie mao i to, i jako szef biura nie bdc sam steno-

grafem praktycznym, nie umia by wyrozumiaym i swojem

postpowaniem nietylko ca czynno utrudnia i wypacza,
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ale w kocu zupenie zniechci do siebie wszystkich czonków

biura sejmowego. Na cay przebieg w skutku tych zaj wy-

woanego przesilenia w onie Towarzystwa stenografów polskich

i ruskich, wolimy rzuci zason — do wspomn e p.

Olewiskiemu zabrako si i dobrych chci do ukoysania

wzburzonych umysów — tak i musia ustpi naciskowi

opinii w Towarzystwie, które teraz wzbogacone niejednem

przykrem dowiadczeniem, z janiejszym pogldem na spraw
stenografii w kraju

,
postanowio niezmiennie kroczy na raz

obranej drodze zaparcia si i pracy. I odtd co si w interesie

nauki stenografii w kraju dobrego i poytecznego stao , nie-

zawodnie ze mn i historyja przyzna p. Józefowi Siedmio-

grajowi — który powoany powszechnem zaufaniem na prze-

wodniczcego Towarzystwa, cich prac, umiarkowaniem i

ogldnoci w postpowaniu , uratowa Towarzystwo od osta-

tecznego rozbicia i wla wiar lepszej przyszoci w zwtpiae

umysy. Rozpoczy si dla Towarzystwa stenografów polskich

i ruskich dni cikich prób i pracy — zachwiane, czuo

si osabionem i nic dziwnego e szukao ratunku dla siebie

i nauki w poczeniu z I. galicyjskiem Towarzystwem. Walne

zgromadzenie z dnia 3go czerwca 1866 — którego stanowcze

uchway bd zawsze wzniosym punktem wyjcia wszelkiej

stenograficznej czynnoci u nas, przejte szczer chci
jednoci, omino przedugodne warunki z dnia 19. lipca 1865

i uchwalio bezwarunkowe prawie zlanie si z I. galicyjskiem

Towarzystwem. Dlaczego to postanowienie nie stao si ciaem

niechcemy tutaj rozbiera bliej
,

przebrzmiao ono echem

woajcego na puszczy, bo trudno byo oddawa spraw, dla

której tyle si powicio i tyle wasnej pracy zburzyo —

:

na ask osobistych zachcianek, podsycanych faszyw pew-

noci blizkiego tryumfu. Dzisiaj niechcemy i • tutaj > by
sdziami — moe za lat jaki dziesitek kto inny bezstron-

niej te stosunki skreli. Rokowania celem wzajemnego po-

czenia si Towarzystw i nauki, podejmowano z obydwu

stron kilkakrotnie — lecz zawsze gdy zdawao si, i
jestemy u dawno upragnionego celu, rozchwiay si nasze

oczekiwania, jak zudna mara.
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Do rzdu takich zudze zaliczamy i „komisy syste-

mow11
. Powstaa ona w Sierpniu 1867 r. w skutek stara p.

Poliskiego, przez poufne zebranie si zwolenników obydwu

obozów w jedno koo. O ile nam wiadomo ani jedno ani drugie

tutejsze Towarzystwo nie wpywao na skad i czynnoci tego

kóka, nazwanego „komisya systemow,". Komisya ta miaa
wic sta si wityni zgody i jednoci obydwu nauk i obydwu

obozów — lecz ostatecznie rozstrzyga tylko kwestyj bytu

I. galicyjskiego Towarzystwa, kwestyj systemowe za nawet

nie poruszya. Zgodnie z yczeniami p. Poliskiego w jej skad
zaproszono pp. Biekowskiego, Siedmiograja, Olewiskiego

i oziskiego, niejako z ona Towarzystwa stenografów polskich

i ruskich, za pp. Poliskiego, Rogoziskiego, Dra. Kohna i

Siechlera z ona I. galicyjskiego Towarzystwa. Pan Olewiski

wymówi si od tego „zaszczytnego" wspóudziau w wspólnej

pracy na niwie ojczystej stenografii, zalecajc na swego

zastpc swoj „przyzwoln itd." nauk, przeto komisya ta,

ukonstytuowaa si i bez niego, wybierajc p. Siechlera

swoim przewodniczcym, p. Rogoziskiego sekretarzem a p.

Poliskiego referentem, i wydaa równoczenie odezw do

wszystkich zwolenników sztuki gabelsbergerowskiej w kraju

i za granic, by jej nadsyali swoje projekta i rady.

Z tych nadesanych projektów ogosia „Biblioteka stenogra-

ficzna" jako organ urzdowy komisyi trzy projekta — jeden

od I. gabelsbergerowskiego (czeskiego) Towarzystwa steno-

grafów w Pradze — dwie rozprawy od Brzobohatego, czonka

tego pragskiego Towarzystwa i od p. Bernera. Jeszcze naj-

lepiej z tych projektów wypada rozprawa p. Brzobohatego,

lecz w ogóle wszystkie trzy zostay bez najmniejszego uycia,

gdy „komisya systemowa" po kilku nic nieznaczcych po-

siedzeniach odroczya si na to, by si nigdy wicej niezebra,

zniechcona zamiarami p. Referenta, który ufny w wikszo
zwolenników swoich w onie komisyi, za pomoc prostej

wikszoci pragn przekona ca komisyj a wzgldnie

przez jej wotum cay kraj — jako jego nauka jest tak

doskona, i nic na niej nie miano zmieni.

8
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Dalszy rozwój wypadków by juz zupenie normalny —
co zasiano to i zebrano — a wielka polityka do maych
rzeczy wydaa swoje owoce. Pierwsze galicyjskie Towarzystwo

— nie osignwszy swego, statutem przepisanego celu,

jeno wysiliwszy si na walk osobist, rozchwiao si samo

przez si z braku si ywotnych.. Tym wic sposobem samo

jedno Towarzystwo stenografów polskich i ruskich utrzymao

si na polu bitwy, jeeli ju tak mamy to nazwa, za p.

Olewiski i Poliski, pierwsi motorowie podniesienia myli

stenografii gabelsbergerowskiej u nas, ujrzeli siew kocu po za

polem, ich dziaania i sami. Nieszczcie zwyko pojednywa

i najzawitszych nieprzyjació a przykra ta rzeczywisto

pojednaa wreszcie obu tych panów. Gdy z jednej strony

Towarzystwo stonografów polskich i ruskich — przetrwawszy

szczliwie zgotowan, mu krysis — przez odpowiedne zre-

formowanie swoich statutów i przemienienie si na „Polsko-

ruskie Towarzystwo stenografów" poczo ze skut-

kiem dziaa w interesie nauki stenografii w kraju nie ogl-

dajc si na adne osobistoci, uznali pp. Olewiski i

Poliski za stosowne temu zbawiennemu dziaaniu prze-

ciwstawi swoje mniemane zasugi i prawa czyli lepiej interes.

Niema tak zej sprawy dla której rzeczników znaleby nie

mona •— wic i obydwu tym panom udao si z dniem 3.

Maja 1868 zoy z garstki swych zwolenników „Centralne
Towarzystwo stenografów" które jako spadkobierca

myli i dziaania swoich zaoycieli — w pierwszej chwili

swego istnienia, dao wymowne dowody, e myl przewodni

jego czynnoci bdzie przysparzanie trudnoci rozwojowi pol-

sko - ruskiego Towarzystwa stenografów. Jestemy przekonani

e takie zamiary uda si nie mog, jak znowu z drugiej strony

wierzymy i myl poczciwa i praca rzetelna znajd i tam

uznanie i kto wie czy nie jestemy w przededniu rychego po-

czenia si wszystkich zwolenników sztuki stenografii w kraju

naszym — pod jedn chorgiew wspólnej pracy na poytek

naszej owiaty narodowej.

Jeszcze w r. 1864. walne zgromadzenie Towarzystwa

Stenografów polskich i ruskich, uchwalio dnia 17 Grudnia
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tego roku, na wniosek p. Adolfa Rudyskiego , aeby
w drodze petycyi wyjedna u W. Rzdu utworzenie i przy

tutejszej Wszechnicy, komisyi egzaminacyjnej dla kandydatów

na nauczycieli stenografii polskiej i ruskiej. Wykonanie tej

uchway poruczono Dyrekoyi. Jakiej treci ta petycya bya
nie wiemy, do e reskryptem ministerstwa stanu z cl. 6.

sierpnia 1. ~-jr- dozwolono na utworzenie i ogoszono regu-

hityw czynnoci tej komisyi. Przewodniczcym komisyi zosta

zamianowanym p. Alois Handl Dor. filozofii i professor przy

tutejszej wszechnicy, za egzaminatorem p. Lubin Olewiski.

Gdy dodamy e p. Alois Handl— o którego wiadomociach

stenograficznych zreszt nie chcemy powtpiewa, adnym
z jzyków krajowych nie wada — w których wanie podug
owego reskryptu ministryalnego ma si odbywa egzamin

z kandydatem — nie trudno bdzie poj e caa czynno
komisyi egzaminacyjnej jest tylko czcz komedy i rzeczywi-

cie ograniczya si dotd prawie' na wydawanie dyplomów

uzdolnienia nauczycielskiego takim indywiduom, którzy przy

innym skadzie komisyi egzaminacyjnej — nie rycho omie-

liyby si , do poddania si trudnemu fachowemu egza-

minowi ze stenografii. Zamianowanie tego roku p. Józefa

Poliskiego drugim egzaminatorem obok p. Olewiskiego —
w niczem nie pomoe wadliwej wartoci caej komisyi , która

nadto w caym swym skadzie o ruskim jzyku i wyobraenia

niema. Ta komisya egzaminacyjna, jest jednym ze smutnych

dowodów wicej , e u nas na wane stanowiska w kraju

powouje si osobistoci na chybi trafi, byle si tylko zgosiy,

bez uwagi, e przez podobn nierozwan gospodark odjto

sztuce, której niby si chciao pomódz wszelk nadziej

i mono normalnego i umiejtnego rozwoju. A potenm cho
si widzi, i ze si zasadzio, trzeba przecie dla kon-

sekwencyi npornie utrzyma to ze, bo nastpne pokolenia

niechaj kiedy uczuj bogie skutki troskliwoci przodków

o ich wyksztacenie, gdy bd musiay powici wiele dro-

giego czasu i si na wykorzenianie bujnie rozplenionych

chwastów. (!!)



116

Oprócz tych trudnoci, ma u nas stenografia do walcze-

nia z dziwn niechci publicznoci. Nikt jej nie wspiera

owszem musimy si uskara na cig nieprzychylnoó

dziwnie licujc z uprzejm i patryotyczn przychylnoci

w popieraniu stenografii, jak napotykamy za granic u wszy-

stkich stanów i korporacyj. Ubytek tych dla rozwoju kadej

myli w spoeczestwie nieodzownych sprzymierzeców, po-

trzeba równoway powiceniem i prac. Kady przeto wytu-

maczy sobie to nigdzie nie praktykowane zjawisko, e pomi-

mo siedmioletnich usiowa, stenografii tak dobrze u nas jak

jeszcze niema i naley wszystko od pocztku zaczyna jeeli

zechcemy kiedykolwiek co poytecznego na tern polu zdziaa.

Dzi bowiem liczymy ledwie kilku stenografów polskich ; zaiste

nie bardzo pochlebne wiadectwo dla przeszoci naszej steno-

graficznej ! Nieda si atoli zaprzeczy e jej potrzeb kady
czuje, czego najlepszym dowodem ostatni wykad publiczny

urzdzony ze rodków i za staraniem Towarzystwa polskich

i ruskich stenografów, na które przeszo 250, suchaczy z

rónych stanów si zapisao , lecz w kocu jak zawsze, brak

wytrwaoci przezwyciy u przewanej czci, ch nau-

czenia si tej poytecznej nauki. Jest wic rzecz oczywist,

e bez naleytego poparcia i zajcia si ze strony Rady
szkolnej t dla rozwoju owiaty narodowej arcy wan spraw,

Towarzystwa przy najwikszem wysileniu ze swej strony nie

wiele co zdziaa bd mogy.

Inaczej rzeczy nam si przedstawiaj w Wgrzech,
co zapewne przypisa naley dawnemu i wysoko rozwinitemu,

parlamentaryzmowi wgierskiemu , chocia nie radzibymy

przyznawa, e wgierski rozum miaby by wiksz prak-

tycznoci uprzywilejowany, nieli nasz. Ju to zawsze jedna-

kowemi ludmi jestemy. Pierwszy system stenograficzny który

w Wgrzech znalaz odgos, by system Danzera (1802)

nastpnie od 1831. do 1849. system Nowaka, za okoo
r. 1858. umia Stoi ze pozyska kilku dzielnych uczni, dla

swej nauki, którzy obok dawnych, podug systemu Nowaka
wywiczonych stenografów z r. 1843., 1844., 1848|9. podjli

si pracy w biurze sejmu peszteskiego w 1861. a nareszcie
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w 1867|8. Jednakowo praktyczno systemu Gabelsbergera

odniosa wkrótce tutaj przewag a nawet jest pewna nadzieja

i si utrzyma sam jeden w publicznej praktyce. Zasug t
poniekd przypisa naley „wiedeskiemu kóku ste-

nografów wgierskich" które dotd wydaje „Gyorsim-

szati LapoJc (Stenographische Blatter) pomnoone obecnie

przez „Gyorsiari olvasoMnyv u (Stenographisches Lesebuch)

pod redakcy p. Jana Markovits. Ten sam wyda pite
ulepszone wydanie nauki stenografii dla jzyka wgierskiego

podug ukadu Gabelsbergerowskiego. Stenograf sejmu wgier-

skiego p. Feyer Laszló wydaje rocznik stenograficzny od

r. 1867. pod tytuem „Gyorsirasi evJconyv
l

\ za professor Irta

Szepessy ogosi rozpraw „Az elet barmely palyajan

szukseges a gyorsirast birni" (stenografia jest dla kadego

w jego yciu publicznem potrzebn) i A gyorswaszai torii-

nelme es iradolma. Fest 1S67 U

A. Gabelsberger Ufagyar 'gyorisiró tarsulat (Gabelsberge-

rowskie towarzystwo stenografów wgierskich) które zawizao

si dnia 8. Lipca 1867. wjhidzie, wydaje pod redakcy p.

Gyula Kalniczky takJp„Gyorsiraszati Lapok" co miesica

jeden numer za rocznMk 4 zr. w. a. Obecnie ju istnieje

w Peszcie i Budzie pie^Towarzystw czyli kóek stenografów

pomidzy temi dwa Jpskowe kluby stenografów o ogólnej

liczbie 200 stenograiow. Najwaniejszym jednake faktem

jest stale obsadzone biuro stenograficzne sejmu peszteskiego.

Mianowicie komisya budetowa wniosa na posiedzeniu sejmu

dnia 24go kwietnia r. b. projekt utworzenia staego biura

stenografów co te i obydwie Izby sejmowe uchwa z d.

27go kwietnia 1868 jednozgodnie przyjli. Podug tej uchwa-

y biuro stenografów sejmowych skada si z 2 szefów i

jednego protokolisty o rocznej pacy 2000 zr. w. a. czterech

rewidentów po 1500 zr., szeciu stenografów po 1100 zr.,

czterech stenografów po 900 zr. i dwóch pisarzy po 450 zr.

w. a. rocznej pensyi. Stenografowie ci s urzdnikami pa-
stwa z wszelkiemi prawami do tego stanu przywizanemi

i stale przydzieleni do suby w ministerstwie spraw we-

wntrznych. Tylko podczas trwania sesyj sejmowych pra-
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cuj w biurze sejmowem , i na ten czas s podporzdkowani

kancelaryi sejmowych marszaków, do których i nominacya

stenografów naley. Jak wszdzie tak i tam, wymagaj od

stenografa udowodnionej praktyoznej biegoci w stenogra-

fowaniu i ukoczonych studyów prawniczych.

Takie w kadym razie naladowania godne urzdzenie,

które zreszt obecnie prawie przy wszystkich parlamentach

istnieje, jest nietylko pod wzgldem finansowym ale i pod

wzgldem dobroci i pewnoci stenograficznych sprawozda

jednym z najpodaszych warunków.

Co do urzdzenia naszego biura sejmowego, kwestyj

t na teraz pomijamy zupenie, nie za dlatego jakobymy mieli

co do zarzucenia naszym stenografom, lecz ze wzgldu jedy-

nie na to, e biuro nasze, bez winy swej pod dotychczaso-

wemi najsmutniejszymi auspiciami bdc znione do prostych

zarobników, niezdoao i to znowu bez winy swojej wyrobi

sobie samoistnego stanowiska i jeeli Sejm si t spraw nie

zajmie, to pomimo i mamy biegych stenografów, stenogra-

ficznych sprawozda sejmowych nigdy mie nie bdziemy.

Pomijamy wic t kwestyj, aebymy si sn nie mieli

wstydzi przed Wooszczyzn gdzie stenografi i steno-

grafów cokolwiek inaczej jak u nas wspieraj i ceni. Ze

szczupych wiadomoci z tamtd wiemy, e ju byy ksi
Kuza to spraw si zajmowa i wspiera wykady Winter-
heldera, który uczy rumuskiej stenografii podug metody

p. Tondeur. Czynno Winterheldera datuje si od r. 1860.

a ju dzisiaj izby rumuskie maj omiu staych stenografów

mianowicie pp. Stoeneseu, Boffianu, Clucereseu, Steliorian,

Stefaneseu, Louóerovits, Jemeli i Petreseu. Izby rumuskie

spraw stenograficznych swych sprawozda ostatecznie unor-

moway i zapewniy, orzekszy, i sprawozdania z posiedze

obu izb musz by stenograficznie spisywanerai i nastpnie

jak najspieszniej drukiem ogoszone.

Przedtem posugiwano si tame techygrafami którzy

mieli swoje waciwe i bardzo zmylne skracania, co obec-

nie zupenie pominito, zwaszcza e Winterhelder po wspól-

nej naradzie z wy wymienionymi stenografami wyda prze-
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kad stenografii rumuskiej podug zasad p. Tondeur, a

Stoeneseu rozpocz z polecenia rzdu na akademii w Jassach

wykady stenografi rumuskiej, podug tego najnowszego

ukadu.

Koczc ten szkic historyczny polecamy askawym
czytelnikom, którzyby pragnli swe wiadomoci o stenografii

i z innych dzie zaczerpn i uzupeni „Ges eh i eh te und
Literatur der Geschwindschreibekunst" von Dr.

Julius Woldemar Zeibig i tego „Nachtrage hier-

zu", Drezden 1864 i 1866, jako jedno z najobszerniejszych i

przedmiot najlepiej wyczerpujcych dzie tego rodzaju.

Pisaem w Ktoietniu i Maju 1868.



Z drukarni Narodowej WT
Manicclaegó.



DZIA II.

TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY.

Currant verba licet , manus est velocoir Mis

Nonduni lingua , suum dextra pcregit opus.

Martialis. liber XIV.





Cz pierwsza.

I. Wstp.

§. 1. Stenografia czyli ^cisopis" (z greckiego <jt£vg)<;

cile i Ypaf>tv pisa) naucza, jak przy moliwem najwikszem oszcz-

dzeniu czasu i miejsca , zda w dokadnem i wiernem spisywaniu

mowy, równoczenie ze sowami mówcy lub z biegiem swoich myli.

rodkiem ku temu celowi s znaki stenograficzne; a tymi zna-

kami skrelony zapisek nazywamy stenograme^iu, lub steno-

graficznym zapiskiem.

§. 2. Aeby teoryi stcnograficznj zapewni w praktycznem

zastosowaniu warunki uytecznoci konieczne i dzisiaj powszechnie

wymagane, jest rzecz niezbdn dla praktycznie wyksztaconego

stenografa, nietylko mechaniczna wprawa w pewnem i szybkióm wy-

pisywaniu znakami stenograficznemi zda i sów, ale i wprawa

w równie szybkióm i stanowczem odczytywaniu tego, co napisa. Zna-

jomo przedmiotu wykadowego, majcego si stenografowa, jest

tu niemaem uatwieniem.

§. 3. W praktycznem zastosowaniu naley dooy wszelkiej

usilnoci, by znaki stenograficzne byy podug ogólnych, a cile

umiejtnych zasad wyrazisto pisano, albowiem tylko w ten sposób spi-

sany stenogram daje si bez trudnoci odczytywa, i to w dowolnym

czasie i przez kadego stenografa.

§. 4. Do osignicia takiej fachowój skozonoci W steno-

grafowaniu zda si wytrwaoci i sumienn prac; trzeba; si

w ca nauk niejako wpi, a starannie wystrzega
f

by do nastp-

nego dziau nie przechodzi, nie zbadawszy gruntownie poprzedniego,

gdy nauka stenografii opiera i zasadza si na cile cznych i wy-

rozumowanych zasadach wewntrznego ukadu i ducha mowy ludz-

kiej i sposobów jej oddawania na zewntrz, dlatego da si tylko

w swój cznej caoci, a nie ay oderwanych czciach poj.

1



§. 5. W stenografii nie uywa si linij
,
jakich uywamy cz-

stokro do zwykego pisania; — my znamy tu jedynie i wycznie
jedne i to idealn— tak zwan rodkow czyli gówn lini,

suc do odgraniczania tego, co w stenografii*nazywamy „na linii"

od tego, co wyraamy przez „nad lini" i „pod lini."

§. 6. Znaki stenograficzne pisz i cz si ze sob na tej to

„rodkowej" czyli „gównej" linii. Wypisywanie znaków stenogra-

ficznych uskutecznia si zwyczajnie na tych zasadach, co i zwykego

alfabetu — krelc je prawie wycznie od lewej ku stronie prawej

i prawie wye^n ie na linii gównej, od teje ku doowi
lub 'ku górze.

Potrzeba jednake jak najstaranniej przestrzega, aeby zachowa

ich stosunkow wielko i miar wzgldem siebie, tj. ich wzajemny

rozmiar — jak równie, by tylko tyle wypisywa, co do koniecznego

wyraenia znaku lub zawartego w nim brzmienia jest niezbdnem,

albowiem kady zbyteczny dodatek nic tylko niepotrzebnie czas za-

biera, ale czstokro odczytanie bardzo utrudni moe.

Znaki stenograficzne pisz si jednostajnie, bez wszelkiego
cieniowania lub kaligraficznego upikszenia, albowiem,

jak to póniej zobaczymy, kade cieniowanie lub niepotrzebny doda-

tek mog mie swoje waciwe znaczenie.

§. 7. Do stenografowania uywa si oówka do czarnego,

redniej twardoci (np. Faber nr. 3. albo z sybirskiego grafitu HBH,
dalej take Hardtmuth nr. 3. a nareszcie angielskie „Brockmann

and Langdon, Manufacturers HHll") i biaego gadkiego, niepolinio-

wanego papieru. Przy powolnóm spisywaniu (np. wasnych pomysów)

pióro gsie daoby si bardzo dobrze uy, -• lecz przy szybkiem

dla nieochybnej straty czasu — w ogóle pióra zaleca nie moemy.

§. 8. Pocztkujcym dla naleytego wprawienia si w biegem

kreleniu, znaków stenograficznych, a szczególniej w celu dobrego

wywiczenia si w rozmiarze znaków stenograficznych, zalecamy, uy-
wanie przez duszy czas papieru poliniowanego czterma liniami, jak

,

do zwykego pisania; a gdy si ju osigno niejak wpraw, na-

ley przej do pisania na trzech liniach, nastpnie na jednej, a na-

koniec dopiero, pisa mona bez linij. Dalej zalecamy, aeby kafdy

znak stenograficzny . naprzód pojedynczo, nastpnie w poczeniach —
tak .dugo jednym cigiem i tylokrotnie pisa, dopóki go wyrazisto

i tak szybko spisywa si nie bdzie, aby czas wymagany dp nakre-

lenia tego znaku, nie byl duszy od czasu gono wymawianego jego

dwiku.
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Przechód ten uwydatnimy nastpujcemi wzorami:

a)

b)

Przestrze nad lini,.

Linia gówna czyli idealna.

Przestrze pod lini.

Przestrze nad lini.

Linia gówna czyli idealna.

Przestrze pod lini.

nad lini,

c)
2 linia gówna,

d)

pod lini.

nad lini,

.linia gówna,-

pod lini.

II. Znaki stenograficzne (alfabet).

§. 9. Znaki stenograficzne, jakkolwiek odpowiadaj co do swej

liczby mniej wicej pojedynczym literom alfabetu zwykego, s je-

dnake w rzeczywistoci tylko charakterami czyli cechami artyku-

owanych gosów (zgosek — Sctut, @ilbe) mowy ludzkiej.

Gówn zasad przy tworzeniu znaków stenograficznych jest,

e kada goska powinna mie swój waciwy, osobny znak, równie

pojedynczy jak i atwy do czenia si z innemi znakami.

Znaki tedy najbardziej pojedyncze i najatwiejsze do nakrele-

nia i do pocze, powinne by uytemi dla gosek najczciej i

przewanie si powtarzajcych, a nadto kady znak stenograficzny

musi mie tak silnie nacechowan sw odrbno indywidualn, eby
nawet przy najszybszem pisaniu obawa zamiany lub dwuznacznoci

w odczytywaniu miejsca mie nie moga.

§. 10. Gdy zwaymy, e w stenografii kady znak nie tylko

przedstawia odpowiedni gosk alfabetu zwyczajnego, ale przede-

wszystkiem przez swe wypisanie „na, nad lub pod lin i "' pewien

dwik mowy ludzkiej, tj. zgosk, pojmiemy tedy, e w stenografii

1*
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o alfabecie w zwykem tego soWa znaczeniu mowy by nie moe,
lecz o rodzinie znaków zgoskowych (zgosek), do których wszystkie

stenograficzne oznaczenia, nawet pojedynczych czci mowy, gdy s
jednozgoskowe, policzyby naleao. Przeto przy tworzeniu znaków

stenograficznych w ogóle, zwaa musimy nie na gramatyczne i filo-

logiczne wywody, lecz na praktyczne wzgldy fonetyki mowy ludzkiej.

§. 11. Przy ukadzie stenografii nie mona wprawdzie wcale

pomija zasad gramatycznych, i owszem trzeba je mie zawsze ywo
przed oczyma; — jednake stenografia, majc swe odrbne waci-

woci i wymagania, musi polega na nickrpowanj swobodzie wa-

snych zasad, jeeli ma by praktyczn. I tak z gramatycznego po-

dziau 'gosek ma w stenografii zastosowanie jedynie podzia na:

A. S am o g o s k i , B. Spógoski. Trzymajc si tego gównego

podziau, przedstawimy* poniej cay alfabet stenograficzny, czyli

lepiej znaki stenograficzne pierwotne (pojedyncze i zoone) i reszt

znaków pochodnych, tj. te, które wycznie tylko jak zgosk

lub jaki wyraz mowy przedstawiaj. Tutaj przy wypisywaniu uy-

jemy take wyjtkowo 4 linij , aby tern lepiej wykaza rozmiar i

wzajemny stosunek wielkoci pojedynczych znaków do siebie.

A. Samogoski.
§.12. W stenografii da si tylko usprawiedliwi podzia sa-

mogosek na\

I. pierwotne: a, e, I, o, u»

II. pochodne: u, <?, y.

III. zoone: ut-aj, au, ei~ej-je. eu, ia-ja,ift-jai Je, iu-ju,

oj, jo, ui-uj. (p. d, str. 4, $. 12).

§. 13. Rdzenia, niejako treci, dusz kadego pojedynczego

gosu ludzkiego jest brzmienie - dwik t'j lub owej samogoski.

Zasadnicza rónica midzy samogoskami a spógoskami polega na

samoistnoci pierwszych, tj. e samogoski dla swej, e tak powiemy,

duchowej istoty powstaj bez pomocy szczególnych narzdzi mowni-

czych i t. p. gdy przeciwnie spógoski , które, aby stay si ywym
gosem, musz si koniecznie czy z jak samogosk, i s wyga*

szane tylko zapomoc naszych narzdzi mowniczych, jak gardo,

wargi, zby, jzyk itp. stanowicych gówn podstaw ich zwykego

gramatycznego podziau na gardowe, wargowe i tp.

Rzecz wic jest konieczn, aby stenografia, majca zadanie

wiernego uzmysowienia czyli symbolicznego oznaczenia gosu

ludzkiego, równie i ten stosunek zasadniczej rónicy midzy samo-

goskami a spógoskami uwydatnia. Zadanie to daoby si wpraw-
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dzie konsekwentnie przeprowadzi w teoryi, lecz w praktyce natra-

filibymy na trudnoci wynikajce z niedostatecznoci i niemonoci

zupenego uwydatnienia rozmaitych stosunków gosu czyli lepiej

mowy naszej.

Cay zasób brzmie samogoskowych mowy naszej zamyka si

w cyklusie 5 pierwotnych samogosek a, <?, , o, w, które chcc

w widokach naszych uzmysowi —. czyli symbolicznie oznaczy, mu-

simy przedewszystkiem pozna ich sposób powstania i postawi pe-

wien ogólny obraz ich wzajemnego stosunku, czyli skal samo-

goskow.

Wiemy, e gos ludzki powstaje przez drganie (wibracy), które

w miar swego potgowania si liczebnego w danym czasie, tworzy gosy

(tony) od najniszego do najwyszego. Z tej teoryi wiómy dalej, e
w odniesieniu si do skali tonów muzycznych — do wydania dwików
(tonów) tworzcych cyklus oktawy, wymagane s wpewnym danym czasie

16 drga na utworzenie najniszego syszalnego dwiku, któreto 16

drga spotgowane a do liczby 32 wydadz najwyszy dwik
w oktawie, czyli zamykaj takow. Idc tedy w kierunku naszego

zwykego sposobu pisania od le%vej ku prawej , uwydatnimy najlepiej

powstanie brzmie i stosunek naszych samogosek nastpujc figur

:

Wyobramy sobie, e linijka aj wyobraa nam przestrze

drgania dorodkowego w celu wyrabiania samogoskowych brzmie,

—

punkt oparcia tej linijki ley

na gównej czyli idealnej linii

w (3, i aeby wyda w skali

samogoskowej gos najniszy

u , musi uczyni 1 6 drga

,

czyli przebiedz przestrze aa,

Gdy w 32 drganiach zam-

kniemy powstanie i sil piciu

naszych samogosek, gdy dalj 16 pierwszych drga s wymagane na

utworzenie najniszego brzmienia samogoski w, wic w dalszych 16

drganiach musz po-

wsta goski o , a
,

e, ?', co te nam po-

wysza figura w zu-

penoci przedstawia,

tj, uzmysowi. Tym
sposobem znaleli-

bymy stae oznaczenie naszej skali samogoskowej w obok stoj-

cych figurach; znalelibymy pewne dane do najodpowiedniejszego

Ot »§

miyDEAlLNA B

ttttbc
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„ogólnego" oznaczenia symbolicznego samogosek w stenografii we-

dug zasad fonetyki, mianowicie przez linijki Pa
t
dla w, pa

2
dla o, (3a

8

dla a, (3a
4

dla e, (3a
6

dla I. Rzeczywicie odpowiednie znaki czyli

kreski przyjlimy w naszej teoryi dla oznaczenia odnonych samo-

gosek z wyjtkiem samogoski o, lecz gdy te oznaczenia w prakty-

cznem uyciu nie odpowiadaj jeszcze w zupenoci monoci wyra-

ania brzmie samogoskowych w ich przerozmaityni stosunku i za-

stosowaniu w mowie naszój , uzupeniamy t niedostateczno oso-

bnemi „szczególnemi" charakterystycznemi znakami ustanowionemi

dla kadej samogoski, jak to w §. 12. spostrzegamy.

§. 14. Samogoski pierwotne (§. 12. I.)

a) Pierwotny -znak dla samogoski a, której brzmienie jest tgie
otwarte jest! — 1) maa pozioma linijka „-" jako ogólny

przedstawiciel tej samogoski i dajcy si bardzo korzystnie

uywa na pocztku i na kocu wyrazów. Stoi za samogoska

a samoistnie, to wypisujemy j tylko: 2) zwyk kropk „.
u

,

która, aby zdoln bya i do pocze, otrzymuje dwie

kreski cznikowe, zwrócone ku doowi i tworzy znak

:

3) „~«.

e) Samogosk «?, której brzmienie jest wysze od a oznacza-

my ogólnym jej znakiem „ / ", ma kresk od lewej ku pra-

wej wznoszc si i dwulini w V3 tylko wypeniajc.

i) Samogosk i jako brzmienie najwysze, ucite wyraamy
w stenografii prostopad ucit, dwulini take w 73

ledwie

wypeniajc: 1) kresk „i ", do której, aby j uczyni zdol-

n do poczenia si z innemi znakami stenograficznemi, doda-

jemy wedle potrzeby, z lewej strony u góry, z pranej od

dou, lub z obydwu stron razem kreski cznikowe i wtedy

przedstawia nam si w ksztacie niemieckiego maego i: 2)

„*" 7-kreska wypisuje si albo od linii gównej ku górze,

albo od góry ku linii gównej, w którymto wypadku przedsta-

wia nam si jak 3} „f,i u klinkowato wcita na linii stojca,

prostopada kreska. I- kresk 2) uywamy prawie tylko jako

znacznik i we rodku wyrazów midzy dwoma samogoskami.

o) Dla samogoski „o", dla której, jak tyyej wykazalimy, nale-

aoby uy konsekwentnie kreski pochylonej pod lini „\ " jako

ogójnego wyrazu, — przyjlimy jednake ze wzgldów prakty-

cznych i ze wzgldu na wybitn charakterystyk brzmienia

teje samogoski, które jest okrge i pene, tylko jedno' szcze-

gólne oznaczenie w kresce niecieniowanej pókoowej : 1) „^ w
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na linii, lub 2) w
^u cokolwiek nad lini wzniesionej, jako

zupenie dla nas Wystarczajce. Kreska, ta wypenia ledwie V3
dwulinii. Ostatnie oznaczenie M /^ u uywa si bardzo ograni-

czenie
;
bo prawie tylko w poczeniu z s i z-znakami.

u) Naostatek samogosk u jako wprost przeciwne brzmienie od

samogoski i, a w skali samogoskowej najnisze — niejako

gbokie brzmienie, oznaczamy: i) ma kresk pionow po.d

lini „ [ ", jako ogólnym wyrazem dja uy
albo nieco pod

lini sigajc ma, ledwie 2

/3 dwulinii wypeniajc: 2) kre

sk wykowat „ ^ ", jako znakiem szczególnym. Pierwsza

u-kreska „ | " czy si z nastpnemi znakami stenografi-

cznemi zawsze bezporednio, tj. nie moe i nie przybiera

nigdy i adnycli kresek cznikowych, jak to ma miejsce przy

t* i J-kreskach i wypisuj si zawsze pod lini i tylko od

dou ku linii gównej; drugie za oznaczenie „w" pisze si

zawsze od góry do dou ku linii gównej, i moe by wy-

pisywane na, nad i pod lini.

Z tego, comy tutaj powiedzieli, wyika, e jako to symbo-
licznego oznaczenia samogosek w stenografii suy nam

powinno nastpujcych 5 kcefcek — jako ogólne oznaczenie czyli ogól-

ny wyraz 5 gównych samogosek, mianowicie: „-"dla «, „ /" dla

'e, „i" dla i, „w u dla o, „ j

u dla te, o czem niej na waci-

wem miejscu obszerniej jeszcze mówi bdziemy.

§. 15. Samogoski pochodne (§. 12. U.)

) Samogosk a— jako przewanie powsta z o i n — wyra-

amy n-znakiem postawionym w kierunku pierwotnego, suro-

wego, do charakteru samogoski jeszcze nie przyblionego o
u \ ", mianowicie wyraamy przez kresk wykowat „\"

znak tylko
'

J

/3
dwulinii wypeniajcy;

g) Samogosk e jako powstajc przewanie z poczenia e i n,

wyraamy przez tene sam w-znak postawiony w kierun-

ku e T /" przezco otrzymujemy oznaczenie „ ^ " c, wype-

niajce take tylko w % dwulini.

y) Samogoska y jestto znione i; waciwie naleaoby j ozna-

czy przez -znak przeduony — a pod lini „ |", jedna-

kowo przyjlimy ten przeduony znak dla y7
lecz na

linii cakowicie wypisywany „ I ", tj. wypeniajcy dwulini.

Odpowiednio waciwoci mowy naszej y da si bardzo wygo-

dnie zastpywa samogosk i
}
przezco uywa moemy w 'ste-

nografii *-znaku za y. Sposób wypisywania y w stenografii
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podlega tym samym prawidom, co i I, a w tym wzgldzie znowu

odpowiada zewntrznie w zupenoci i oznaczeniu dlaj,

równie wyraanego tym przeduonym /-znakiem.

e\ó) §. 16. Samogoski pochylone e i © (kreskowane) nie wy-

magaj w stenografii' dla siebie adnych oddzielnych oznacze,

gdy zastpczo i to w zupenoci wyraamy takowe za pomoc
oznacze dla e i o, lub i i u, odpowiednio do tego, jak nam
to wymowa i such wska.

§. 17. Samogoski zoone (§. 12. III.) czyli dwu-
goski naley w ogóle zawsze wypisywa, co jednake dla ich

bardzo miernego uycia w mowie naszej , nie wiele trudnoci przed-

stawia, albowiem prócz jo to wy eh dwu gosek, których znaki

pynnie si pisz, reszta w bardzo maej liczbie znajduje si wy-

cznie tylko w wyrazach obcych. Ich sposób wypisywania nie róni

si w niczem od prawide ogólnych, a sposób ich powstania czyli

sposób ich oznaczenia jest sam przez si widoczny, abymy si

mieli obszerniej nad tern tu zastanawia, do tylko, jeeli wspo-

mniehiy, e ai i f powstao ze zlewu a •* - i albo j : i, I 4 : i \ei ze

znaku ' e
)

i i i Tub j I : ^ , albo t piszemy go przez, . dwu-

lini wypeniajcy przeduony c-znak /, w którymto razie odpo-

wiada take kocówce ej; eu ze znaku s o i S u s\
: ia i ja

piszemy poczonym i-znakiem za: /* , albo przez ./-znak sam

wypisany I ; najdogodniejszem za dla oznaczenia dwugoski ja

wydaje nam si znak „ - u
, tj. przeduone do podwójnego rozmiaru

«, które na pocztku i kocu sów zostaje poziomem, za w rodku

moe si cokolwiek ku prawej wznosi; ta-ja przez -znak „ i
u

i a *v.;

ie-je wyraamy przez dwulini wypeniajcy «j-znak S\ iu-ju wy-

pisujemy albo przez i i u h\ albo przez- i'-znak pod lini, lecz,

z kresk cznikow po prawej stronie ^; oj przez przeduone o

z wzniesionem prawem ramieniem ^/
\
jo i joj za tak sam kre-

sk, lecz z wzniesionem lewem ramieniem' K^, 7
albo te wypisujemy

k; nareszcie ui-uj wyraamy przez u i i V? a^ho przez t-znak

wypisany pod lini \ , lecz z obydwoma cznikowemi kreskami Ozna-

czenia tego dla itj uywamy tylko na pocztku wyrazów om:S *\> .

§. 18. Mowa nasza ma t waciwo, e nie dopuszcza w po-

jedynczych wyrazach — osobliwie w zwizku zdania, zamiany a na

«?, f na y/, o naw i odwrotnie, albowiem nie bdzie nikt czyta

zamiast: bada, dawa, harmonia, kas ar ni a, lalka, maa,
rado, staro: bede, dewe, hefmonie, kesernie, lelke,

mele, redo, stero; albo zamiast: bida, cicho, lilia,
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milion, pismo, szyba, ryba, tysic: — byda, cycho,

lylya, mylyon, pysmo, sziba, riba, tisyc; tak te za-

miast: buda, chudy, dobry, grom, kunia, kowal, luka,

potop,woda: — boda,chody, dubry, grum, ko nia, kuwal,

loka, putup, wud itp.

§. 19. Spostrzeenia te daj nam mono osignicia w ste

nografii jeszcze daleko wikszej korzyci w symbolicznym oznaczaniu

samogosek, a to mianowicie przez oznaczenie tak zwane co do

miejsca.

Symboliczne oznaczenie samogosek co do miejsca

zasadza si gównie na tern, i stosownie do brzmienia i dwiku
samogoski, staramy si jej da wyraz w spógosce, wypisujc znak

tóje na. linii dla oznaczenia brzmienia samogosek a i <?, nad lini
dla oznaczenia brzmienia samogosek i i y9

za pod lini dla

oznaczenia samogoski w. Np. chcc napisa wyraz sawa — a oraz

samogosk a symbolicznie oznaczy, wypiszemy tylko spógoski tego

wyrazu ha linii sw (s-w-); zabawa zbw (zb-w-); kasarnia ksm
(k-s-rn-); rada rd, (r-d-); sahara shr (s-h-r ): bezccny bzcn (b-z-cn);

eder cdr (c-d-r) dezerter Azrtr (d-z rt-r); czech tfdMcz-ch); bezczesny

btsczsn (b-zcz-sn) bida bd] bicz b^] sida s^ ; szyba s\&> • ryba W>;

gibki g^\ bysk bh • liwa lw] bnda bd] burza brz (brz);

cud cd] duma dm ]
mucha mdi] tumult tmlt] utrapienie trpn

(tr-p—n— ); uwolnienie w&w (win—n -), ruda rd (rd-).

Uwaga. Zasad t usiowano wyzyska w tachygrafii , lecz

niezbyt szczliwie, bo goski zwyczajnego pisma nie dadz si bez

otlzywistej wikszej straty czasu wypisywa na, nad i pod lini,

nieli wymagany czas do wypisywania opuszcza si majcej samo-

goski — a na linii znowu wypisywane spógoski bez samogosek przed-

stawiaj w odczytaniu trudnoci niepokonane, np. sw monaby
czyta: sawa,* sowo, saw, sów, sawy, sawi, sowy itp.

§. 20. Teory t wyoymy poniej obszernie i praktycznie

w nauce „o wypisywaniu czyli tworzeniu wy razów," gdy ju
dostatecznie poznamy cay alfabet, czyli wszystkie p i e rw o t n e znaki
stenograficzne, tam take wykaemy, e dla samogoski

,ro" nie

potrzebujemy wcale oznaczenia „symbolicznego, co do miejsca* 1

,

gdy waciwy, ogólny znak tej samogoski czy si bardzo wygodnie i

praktycznie ze wszystkiemi spógoskami albo jako cznik, albo przez

wyokrglenie. Nakoniec nadmieni musimy, e znaki stenograficzne

samogosek w swych poczeniach z innemi zuakami stenograficznemi

niejako przedstawiaj si nam, jako czniki szczególne, ogólnym

za cznikiem jest znak dla e.
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B. Spógoski.

§. 21. Znaki stenograficzne dla spógosek dzielimy na: a)po-

jedycze, b) zoone, kady za z tych podziaów znowu na

mae, -rednie i dugie. Jak ju w §. 11. pokazano, znaki steno-

graficzne dla spógosek stanowi w nauce naszej wraz ze znakami ste-

nograficznemi dla samogosek znaki stenograficzne pierwotne
tj. znaki, które równoczenie tak dobrze pojedyncze litery w ich

zwykem znaczeniu, jak i szczególne zgoski (syllaby) przedstawia

mog. Polega za to na zasadzie §. 11. i 18. — i dlatego nie czytamy

spógosek stenograficznych b(be), c(ee), d(de), f(ef), gfge) i t. d.

tylko jako zgoski bez wyjtku z wygosem «: ha, ca, da, fa, ga,

ka, la, ma, na, ta, m i t. d.

§. 22. Spógoski pojedyncze: 1.) Mae. S to znaki

stenograficzne, które wypeniaj ledwie V8
lub poow albo 2

/3 prze-

strzeni dwulinii gównój, przedstawiajcej nam tutaj rodkow lini

gówn czyli idealn, temi s : k, t, , n, r, *, *', *, fp. d.str. 10, §. 22.)

2) rednie. Znaki, które redni dwulini wypeniaj: b, d, >g, h>

tn,j, w, z (p. d. str.10, §. 22.) 3) Dugie. Znaki, które albo wszystk

przestrze pomidzy liniami wypeniaj, albo tylko poow tej caej

przestrzeni jak: c, 6, I, p, t, z. fp. d. str. 10, §. 22.)

§. 23. Spógoski zoone. l)Mae: sc, ks. 2) rednie:
di, kw, rz , sz, szcz. 3) Dugie: eh, cz, ilz. sp, pa, st, stw,

dz., tw. (patrz do str. 10. §. 23.)

Uwaga. Jeeli mówimy tutaj o spógoskach zoo-
nych to wcale nie ma oznacza, jakoby tu przytoczone znaki ste-

nograficzne miay by zoone z innych znaków stenograficznych, lub

z czci takowych — s to nic innego jak tylko znaki samoistne

mniej wicej pierwotne (§. 11.) przedstawiajce spógoski zoone
tylko w ortograficznem tego sowa znaczeniu. Jako za znaki ste-

nograficzne zoone uwaa rzeczywicie nalefty ks, kw, di, sp

,

ps, st, stw, dz, tw*

§. 24. Wymienione powyej znaki stenograficzne nie przed-

stawiaj nam jeszcze w zupenoci alfabetu polskiego, mianowicie spó-

gosek zmikczonych jak b'(i), f(i), m'(i), , p'(i). w', które w ste-

nografii, idc za przewodni zasad Gabelsbergera , wypadaoby

przez cieniowanie lub przeduanie pierwotnych znaków wyraa.
'Atoli z uwagi, e podobne modyfikacye w praktycznóm uyciu

z powodu waciwoci jzyka naszego, bez obawy zamtu i dla prostej

niemoliwoci, w praktyce nie dadz si konsekwentnie przeprowadzi,

wolimy pozosta przy niezmienionych znakach pierwotnych, ozna-
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czajc zmikczenie odpowiednich spógosek tylko znakiem ie /
zwaszcza, e przy ich do* m iernóm uyciu jako wygos w naszej

mowie, wzgldy fonetyki i wewntrzny ukad jzyka, uchroni nas

niezawodnie od wszelkich moliwych dwuznacznoci.

§. 25. Nim przyjdzie nam mówi o pojedynczych stenogra-

ficznych znakach spógoskowych z osobna — przedstawiamy jeszcze

cay alfabet czyli wszystkie znaki stenograficzne w ich rzdowem po

sobie nastpstwie i co do stosunku ich wzajemnego rozmiaru wypi-

sane na tablicy do str. 11. g. 25.

§. 26. Ju powyej wykazalimy, e znaki stenograficzne wy-

pisuj si bez wszelkiego cieniowan ia jednostajnie, i cz
si z innemi znakami przewanie na linii rodkowej czyli gównej,

a to gdzie si jeden koczy, tam si po nim nastpujcy zaraz za-

czyna. Przedewszystkiem potrzeba si przyzwyczaja, aeby kady

znak stenograficzny ile monoci podug; wzoru w tej nauce podanego

kreli — zachowujc i przestrzegajc ich stosunkowej miary i wiel-

koci wzgldem siebie wedle rozmiaru tu podanego (p. d. str. 1 1.§. 26.)

§.27. Rónorodno i rozliczno uycia spógosek w mowie

naszej , czyni koniecznem, aeby dla znaków najwicej uywa-

nych nietylko najatwiejsze do poczenia obmyla ksztaty, ale

oraz i dla jednej spógoski czasami dwa lub i wicej pomocniczych

znaków ustanowi, by praktycznym wymaganiom sztuki jak najle-

piej i wszechstronnie odpowiedzie. Dla tego w tern miejscu zasta-

nowimy si tylko nad tymi spógoskami , dla których mamy wicej

jak jeden znak stenograficzny, lub ich uycie przedstawia jakie

szczególnoci, i tak: a) Spógoska c-znak: 1) </ uywa si

prawie wycznie tylko na pocztku sowa, chocia pisze si w rodku

i na kocu, lecz wtedy najczciej pod lini wypisany,, bo w takim

razie nastrcza nam pewne techniczne korzyci np. : cena 1, cicho 2,

cofnie 3, mocny 4, taca 5, szyie>6 itp.; (p. d.str. ll.§.27.),znak: 2]

pisze si wycznie tylko w rodku i na kocu sów, nigdy za
na pocztku, a na kocu wyrazu i ku kocowi nacieniowany, znaczy

cija lub cyja: 3) / ; na przykad: mocny 7, lekceway 8, sycenie 9,

dziecinny 10, dziecina 11, lekcya 12, licytacya 13, racja 14, mo-

cya 15 itp. Znak ten przybiera wedle potrzeby dla czenia si, kreski

/O
cznikowe na wzór i-znaku jak:* M za znak I (odrónia

od / 8t) uywa si tylko na kocu wyrazów jako wygos <5 i pisze
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si zawsze z dou ku górze. Na pocztku sów nigdy ono sta nie

moe, a uycia jego w rodku wyrazów wcale zaleca nie moemy
dla niewielkiej zdolnoci w czeniu si z nastpnym znakiem

,

które jest prawie ograniczone tylko na cte, I ci, I ciii f ; tj.

cie i ci wyraamy przez postawienie tego znaku czyli przeduenie

zagicia w kierunku ia i te, za ci przez przeduenie zagicia

znaku w kierunku i np.: ni 1 , nici 2, bada 3, gada 4, dzie-

li 5, dziaa 6, mierzy 7, marzy 8, mocny 9, mocarz 10, taca II,

wali 12, walec 13, mle 14, malec 15, plac 16, palec 17, pe
18, ple 19, paac 20, py21, paa 22, pieli 23, zi 24, piec 25,

kope 26, kopiec 27, moojec 28, pali 29, plu 30 itp.

b) Spógoska c*-znak (f jako atwiejszy i swobodniejszy

w czeniu si z innemi znakami uywa si powszechniej i zasu-

guje na pierwszestwo przed znakiem 2) /

c) Dla spógosek i *- i l
y
* które róni si midzy sob tylko

wielkoci znaku, mianowicie /-znak jest wikszy , niby cieniowany,

uznajemy za wystarczajcy tylko jeden znak i to ksztat znaku

a niejako przewróconego z kulk do góry, z tej przyczyny, e nie

mamy potrzeby obawia si w odczytywaniu adnej dwuznacznoci

przez zamian dwiku tych dwu spógosek; tylko co do zgosek,

w których jest. i lub y zawarte mogyby by niektóre wtpliwoci,

których usunicie wskazuje §.47., I i jako wygos, pisze si z 1'edwo

widzian kresk cznikow, np. da 1, mul 2, mu 3, za z wy-

gosem a, e, f, o, e i a wyraa si kreskami ogólnemi, tj. prze-

duajc kresk cznikow w cech odnonego brzmienia samogoski

np. maa 4, mae 5, mae 6, ma 7,. mali 8, mao 9 itp. (patrz do

str. 12. §. 26.)

d( spógoska p / * nie ma # dwu znaków lecz tylko jeden,

a rónica, jak spostrzegamy, pochodzi ztd , e znak ten dowoli

mona pisa od rodkowej linii na dó, albo z dou do góry np.

pleban I
,
paski 2, padalec 3, pan 4. Zauwaa jednak wypada,

e od linii na dó wtedy si pisze, gdy po p zaraz jaka samogoska

nastpuje — za gdy spógoska to pisze si z dou do linii. Ten

sam stosunek zachodzi midzy I i f, których znaki mianowicie znak

t od linii do góry / lub z góry do linii, a znak f od linii na

dó f albo od dou do linii pisa mona.



— 13 —
e) spógoska *c-znak „&" (wikszy cokolwiek od znaku

ó „ £ u na pocztku sowa wyraa bdzie zawsze sc , za na

kocu moe oznacza bardzo wygodnie i c\ jako wygos; zmik-

czenia sc jakie napotykamy szczególnie na pocztku lub w rodku

wyrazów, bardzo dokadnie daj si wyraa przez cznik ia

albo ie np. scena 1, cina 2, ciga 3, ciek 4, ciana 5, cier-

pie 6, cier 7, atwo 8, nago 9, rado 10, jegomo 11,

nico 12 itp. (p. d. str. 13. §. 27.)

fj Spógoska szcz Q jest to powikszony i dwulini wy^

peniajcy znak. sc. Midzy só i sc -nie wielkie take zachodz

rónicy — tak, e w praktyce na kocu wyrazów ich zewntrzna

rónica prawie ginie, i jedno drugie moe wzajemnie zastpywa.

Tak te dzieje si i co do sc i szcz, ale ju tylko na pocztku

i w rodku wyrazów.

Gdzie na te zewntrzne rónice nie wiele zwaa potrzeba,

zostawi naley wprawie i przyzwyczajeniu si stenografa nader

atwe pokonanie tych trudnoci, tutaj za wykaemy stosunek ten

dla uniknicia zarzutu dwuznacznoci: I tak, znak jak: "D nie

wypenia nawet poowy tj. ledwie */., dwulinii, só poow, a sz *Q

ca dwulini; tak te só <& nie wypenia take poowy, lecz tylko

Y3 , jre £ poow a szcz Q ca dwulini i s to «-znaki, tylko

odwrotnie pisane.

g) Spógoska w. Dla oznaczenia tej w naszej mowie bardzo

czsto uywanej spógoski przyjlimy dwa znaki, jeden „ c " od-

powiada zwykemu e, drugi znak pomocniczy V)
w take takiemu

samemu c, lecz ju odwróconemu. Rónica tych dwóch znaków po-

lega tak na rónicy w zastosowaniu, jak i na rónicy w nakrelaniu.

Znak 1) C uywa si zawsze na pocztku wyrazów, a mona
go uywa w rodku i na kocu, za znak V)

u uywa si tylko

w rodku, a szczególniej na kocu wyrazów w znaczeniu przyrostka

iwy albo iwo. Pierwszy znak pisze si zawsze do linii, wyjtkowo od

linii ku górze, znak za drugi zawsze tylko w kierunku od linii ku

górze np. wahado 1, waleczny 2, wa 3, wan(n)a 4 , wena 5,,

wmawia 6, wgradza 7, wgiel 8, wieczny 9, mowa 10, morwa 11,

wawel 12, mówca 13, znawca 14, towarzystwo 15, sdziwy 16,

lwowski 17, mocy 18, itp. (p. d. str. 13. §. 27.)

h) Spógoska z. Znak \ uywa si wycznie tylko na

*, szczególniej na pocztku, mniej w rodku i na kocu wyrazów—
tak samo uywamy i znaku j lecz przewanie w rodku i na kocu
wyrazu, gdzie take oznacza moe zmikczone i # np.: zaborca 1,
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zadanie 2, zafantowa 3, zagadka 4, razowy 5, rano 6, mizerny 7,

ma 8, a 9, laz 10, itp. (patrz wzory). W tym samym stosunku

stoj: dz, dz, \ dz S P

Gdy z Cj
,
pod wzgldem fonetycznym jest bardzo powinowa-

tem z dwikiem $z tf ,
przeto dla wzgldów praktycznych monaby

wprawdzie prócz waciwego znaku dla sz posugiwa si i znakiem

z i to tylko na pocztku i w rodku wyrazów, np.: mieszany 1, ba-

sza 2, szyba 3, szafa 4, szafarz 5, ale: szalony 6, szabla 7, itp.

(p. d. str. ,14. §. 27.)

Do tego comy tu przytoczyli doda nam jeszcze wypada, e
ze wzgldów fonetycznych take bardzo dogodnie monaby uywa

nieraz s t? zamiast *, ^, li, 1 zamiast eh '/. Lecz temi zamia-

nami tylko ju biegy stenograf posugiwa si moe.

§. 28. Oprócz powy wykazanych podziaów i rónic znaków

stenograficznych mamy jeszcze inn pod wzgldem praktycznego za-

stosowania bardzo wan rónic czyli podzia. Rónica i podzia

ten polega na tern, czy znak stenograficzny jest przenonym czyli

ruchomym lub nie tj. czyli go mona wedle potrzeby oznacze

symbolicznych gosu, pisa nie tylko na linii, ale i nad i pod lini.

Znaki stenograficzne dla samogosek, które • w ogóle nazwaby
mona cznikami, bo cz si z spógoskami w zgosk, s zna-

kami przenonemi, nie tracc swojój pierwotnej cechy, za znaki ste-

nograficzne dla spógosek dzielimy na a) przenone (p. d. str. 14, §.28

J

tj. wszystkie rednie i take dugie , cz, c/i, slw, tw, ctw i st,

lecz tylko cznie wypisywane i to wtedy gdy z powodu w wyrazie

zawartego dugiego znaku pod lini je dogodniej pisa. b)nieprze-

none czyli normalne d*, di, f, jp, *, i, (p. str. 14. §.28) tj.

wszystkie dugie znaki i ich odmiany. (Uwaga. Aby unikn cigego

powtarzania si— zwracamy uwag, e wszystkie w tej ksice ozna-

czone przykady liczb porzdkow —
• s stenograficznie na doty-

czcej tablicy litografowanej wypisane.)

0. Zrostki (przybranki i przyrostki).

§. 29. Wyrazy (miana) formacyi tak zwanej pierwszej linii

maj bardzo wielk wano pod wzgldem etymologicznym dla mowy
naszej, ale i nie mniejsz wano dla nauki stenografii, powstaj one

bowiem ze sów pierwotnych, przybierajc jeszcze do siebie na po-
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cztku lub kocu, samogosk, spógosk, albo najczciej

ca zgosk czyli syllab. Jeeli taki zro tek czyli przybra-

nie ma miejsce na pocztku sowa, to nazywamy to przybrank,
(33orfil6c), gdy za na kocu sowa, wtedy nazywamy ~ przyrost-

kiem (kocówk, uzupenieniem, zakoczeniem, (Snbfilbe, Suffixuni).

§. 30. Skada si taki zrostek z pojedynczej samogoski lub

spógoski, to na wyraenie jego wystarczy odnony znak stenogra-

ficzny, lecz tam, gdzie on ju tworzy zgosk tam praktyczno za-

stosowania wymaga osobnego, a przynajmniej uproszczonego ozna-

czenia lub znaku dla wyraenia odnonej przybranki. Znaki te s
albo pierwotne albo zoone, podug tego, czy zgoska, która tworzy

zrostek zawiera w sobie jedne lub wicej spógosek. (§. 11. i 36.)

§. 31. Przyrostki. Przyrostki o, o, *, J, c, I, (la), l (a)

oznaczamy odnonym znakiem z stenograficznego alfabetu, gdy prze-

ciwnie dla zgoskowych przyrostków s osobne ogólne oznaczenia ko-

niecznoci. Przyrostki pisz si albo cznie z wyrazami, do których

nale, albo te oddzielnie.

§. 32. Zgoskowe przyrostki za oznaczamy osobnymi

nastpujcymi znakami, (patrz §. 32 do str. 15) 1) wo, 2) ej i

je, 3) jej, 4) jaj, 6) cie, G) nia (cieniowane) 7) nie (niecieniowane)

8) niu, 9) ny, 10) liwy; 11) iwy, 12) owy i owi, 13) szy, 14) or,

15) ni, 16) cya, 17) o, 18) owych. 19) ctwo, 20) stwo, 21) rów,

22) ych i ich, 23) yt, 24) em, 25) ów, 26) om, 27) iom, 28) ach,

29) mi, 30) nicm, • 31) cie, 32) cia, 33) ciu, 34) ciem, 35) tern,

36) li, 37) ci, 38) a, 39) cie, 40; uje. Zrostkf ej, je, jaj, jej,

pisz si zawsze cznie z ostatnim wygosem wyrazu, do którego

nale; za: ci, a y yt, zawsze nad lini i oddzielnie; a uje znowu

zawsze pod lini, tu pod ostatnim znakiem wygosowym wyrazu.

Zaimek zwrotny si — wyraamy tak samo jak i przyrostek przez

dopisywanie do wyrazu, dov którego naley — albo przez si albo

przez dodanie c-kreski po rodku znaków dugich.

Co do znaku ó, któren zawsze z dou ku górze si pisze, i ma
kluczk otwart, jako wygos znaczy zawsze: 38) a, a w dalszych

jego przetworzeniach na; 41) cia, 42) ciu, 43) ciem, 44) cie, 45) ci,

przestrzega naley, aby kreska uwidoczniajca te cechy zawsze

w poowie górn kluczk przecinaa czyli przerzynaa.

§. 33. Przyb ranki." Przybrankami, które w stenografii uwa-

amy równie za znaki samoistne, s po wikszej czci zaimki roz-

czne lub nierozczne. Do pierwszych nale : 1 ) bez, 2) na,

3.) nad, 4) o, 5) od, 6) po, 7) pod, 8) przed, 9) przy, 10) u, 11) w
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12) z (ze), 12) za; jlo drugich za; 1) naj, 2) ro.z (ro), 3) ob, 4)

prze, 5) pod, 6) wy, 7) wz ; nadto do tej klasy zaliczy musimy,

przyimki obce, suce w naszej mowie jako przybranki — które s
1) ab, 2) abs, ii) ac (ak), 4) ad, 5) ag, 6) an, 7) ap, 8) ar,

Q)at; 10)ana, ll)ante, dla: 12)com, 13)con, 14) cor, 15)col, 16j de,

17)dys, 18)eks, 19) epi, 20) circa, 21) circum, 22) in, 23) re, 24) se,

25) su, 26) sub, 27)suc, 28) sub, 29) contra, 30) extra, 3 i) intra,

32) infra, 33) kata, 34) meta, 35) trans, 36) im, 37) auto, 38) pre,

39) pro, 40) super, 41) poli, 42) ultra, 43)anti, 44) intro, 45) inter.

46) per, 47) peri, 48) para.

Mamy take i zoone z przybrank z (s) 49) spo, 50) sprzy,

51) (z pod), spod, 52) sprzed, 53) sprze, 54) posprze, 55) posprzy itd.

§. 34. Przyrostki jeeli wypisuj si cznie z ródoslo-

wem wtedy nie ma potrzeby wznoszenia ich nad lini, — gdy do-

piero oddzielnie jako kocówki deklinacyjne maj by pisane zawsze

cokolwiek wzniesione nad lini— tu nad ostatnim wypisanym zna-

kiem wygosowym odnonego wyrazu.

Nad znakami temi zastanowimy si jeszcze w czci drugiej

tej nauki, mówic tam o tworzeniu wyrazów, tutaj za podniesiemy

tylko nastpujce przyrostki:

a) szy. Znak ten jest to zoon: sz
}

i y w szy np. lepszy

1, mniejszy 2, bogatszy 3, wyszy 4, i tp.

b) Dwugoska ie suy, wypisana na linii za ie za nad
lini cokolwiek przeduony za cie, a p o d 1 i n i za uje. Jako

ie jest on nieoddzjelnym przyrostkiem i pisze si zawsze cznie

z ródosowem wyrazu — lecz jako przyrostek cie i uje, pisze si

zawsze oddzielnie od ródosowa: np. moje 1, szaleje 2, bie-

dnieje 3, daje 4, dajcie 5, miejcie 6, mylcie 7, mylicie 8.

Przyrostek ten uywa si prawie wycznie przy czasownikach w try-

bie rozkazujcym, lecz moe by zastpionym i przez cie / bd
oddzielnie, bd nieoddzielnie wypisywane. Dalej piszemy : 9. a-

duje, 10. winszuje, 11. kuje itd.

c) 1 . ci i 2. aó piszemy nad lini i . oddzielnie tylko przy wy-

razach kilkozgoskowych jeeli takowe skrócamy. Przyrostek ei mona
przez /-znak klinkowato nad lini napisany: wyraa a a przez:

'

d) przyrostek sie przy dugich znakach zastpuje si przez

e-kresk przyczepion do rodka znaku np. 1. bawi si 2) miota

si 3} egna si, 4) powraca si itd

§. 3Q. O przybrank eh bdziemy si zastanawia tak
%

w nauce o tworzeniu wyrazów, jak i w nauce o nieodmiennych cz-

ciach mowy^ tutaj zauwaymy e:



a) przybraniu: 1 roz, i 2 nu), pisz si zawsze oddzielnie

obok ródosowa, np. rozmylnie 1, rozdawa 2, najlepszy 3, naj-

czarniejszy 4, itp. Za: 4) ze, 5) za, 6; na, l)nad, 8) przy, 9) u,

(bezporednio i nieoddzielnie) 10) tu, W)po, \2)pod, \3)wy, \4)ob
f

i 15) wz, pisz si zawsze cznie ze ródosowem, reszta za przy-

branej bd oddzielnie , bd nieoddzielnie np. zwrot 5, pobyt 6,

nadmiar 7, przypyw 8, uderzenie &, usta 10, ^ykaz 11, podstp

12, zabiegi 13, przedstawienie 14.

b) Przy branka l.prze \ (X) (powstaa z rz)na, pocztku wy-

razów wypisuje si swoim szczególnym znakiem nieoddzielnie, za we

rodku wyrazów albo przekrelamy znakiem rz odnony znak steno-

graficzny przybierajcy do siebie to prge, albo take wyraamy j
przez wzajemne przekrelenie si dwu po sobie nastpujcych znaków

stenograficznycli np. przemys 1, rzemioso 2, $>rzewUga 3, fprzekaz 4.

nieprzebrany (nie><brany) 5, nieprzeparty (nieXparty) 6, nieprzeda-

wniony (nieXdawniony) 7, wyprzedzi (wyXdz9) 8, poprzesta (poX
sta) 9, przeniesienie 10, zaprzedanie (zaXdanie) 11 i tp.

c) Take przybranki powstae z przyimków obcych, miano-

wicie: 1. ab, 2. abs, 3. ad, 4. kon, 5.com, 6. ultra, 7. sub, 8. suc,

7. super, 8. trans, 9. per, 10. in, 11. intra, 12. infra, 12. ant,

14. contra, pisz si oddzielnie, reszta za (§. 33.) bd oddzielnie

bd nieoddzielnie z ródosowem, do którego nale, z .tym dodat-

kiem, e £p pisze si wycznie i tylko na pocztku wy-

razów. —
Przykady: adjutant 1, adherenci 2, kontumacyjny 3, suppo-

zycya 4, ultrademokracya 5, abolucya 6, introdukcya 7, kontradyk-

cya 8, \superabiter 9, immatrykulacya 10, pole 11, pobi 12.



Cz druga.

I. Wypisywanie czyli tworzenie wyrazów.

§. 36. Nauka stenografii usiuje, aby wedug monoci wyraa
samogoski tylko symbolicznie podug brzmienia, a nie za pomoc
ich szczegóowych znaków i aby kad zgosk bez wzgldu z ilu ona

si skada spógosek, iloczasowo do jej wygoszenia oddawa znakiem

wypisywanym, jednem nieprzerwanem poruszeniem rki. -+- Kady
wyraz ma by cznie pisany, przyczem ile monoci przestrze-

ga naley, aeby kada pojedyncza zgoska wyrazu, bez wzgldu

z ilu- si spógosek skada, bya wypisan, na, nad, lub pod lini,

odpowiednio do brzmienia zawartej w niej samogoski, jeeli takiemu

pisaniu nie sprzeciwia si rozmiar, lub pooenie znaków stenogra-

ficznych. Oczywist tedy jest rzecz, e gdy samogoski tylko podug

brzmienia symbolicznie oznacza bdziemy, to spógoski, czyli znaki

stenograficzne spógoskowe bd si bezporednio z sob styka i

czy i bd nam przedstawia bd zgoski pojedyncze tj. gdzie

przed lub po samogosce stoi tylko jedna spógoska, bd
zgoslci zoone, gdzie przed lub po samogosce stoi wicej jak

jedna spógoska, lub w ogóle, gdzie w zgosce Avicej jak jedna

'spógoska si znajduje np. ma-ta 1, ar-ka 2, po-no-wa 3, po-pod 4,

po-pad 5, y-ska 6, ma-tka 7, kur-nik 8. Tutaj: ma, ta, ar, ha,

no, y, itd. s zgoskami pojedyczemi za pod, pad, sJca, tha%

hu/r, itd. zoonemi

:

§. 37. Znaki stenograficzne cz si za pomoc ogólnego

cznika e (§. 20.) stawiajc je obok siebie i zaczynajc pisa

nastpujcy znak tam, gdzie si poprzedzajcy skoczy. W po

czeniu jednak nie powinny znaki stenograficzne zatraca swojej od-

rbnej cechy.
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Wano odrónienia zgosek pojedynczych od zoonych wy-

maga oddzielnego • zastanowienia si nad poczeniami spógosek

z samogoskami, a potem nad 1 bezporednim zlewem spógosek tylko

z pógoskami.

A. Zgoski pojedyncze.

§. 38. W mowie naszej zaczynaj si wyrazy przewanie tylko

od spógosek — a stosunkowo nie wielka liczba od samogosek, które

w tym razie stanowi zgoski pojedyncze same przez si albo z na-

stpujc spógosk.

§. 39. Czysto polskie (w ogóle sowiaskie), wyrazy mog si

poczyna od samogosek *, o. u; za od a i e tylko wyrazy obce,

albowiem w polskich wyrazach w takim przypadku napotykamy

przygos, J, tu albo h. Nastpujcy przegld . da nam najlepiej

pozna ten wany stosunek, i tak — na o, poczyna si najwicej

wyrazów, bo blisko 2.300
,
po o nastpuje w, od którego zaczyna si

do 850 a nareszcie na i mamy blisko do 150 wyrazów.

Z obcych u nas czsto uywanych wyrazów i poczynajcych

si na a mamy do 000, na e do 120.

§. 40. Samogoska zajmuje w zgosce miejsce albo jako wy-

gos to jest na kocu zgoski, (zgoska otwarta) albo na pocztku

jako. przygos, lub wreszcie w rodku midzy spógoskami jako

porednik, i tworzy tak zwan „zgosk zamknit" np. o-krop-ny,

o jako przygos stanowi samo dla siebie zgosk, — krop za-

wiera o w rodku jako porednik, i jest zgosk zamknit; ny za-

wiera y jako wygos i jest' zgosk otwart; ob-fi-to , ol-sza,

or-ga-nicz-ny, i-o-wa-ty itd.

§. 31. Co do oznacze samogosek jako wygosu uwaa na-

ley, e nie zawsze i nie wszystkie dadz si symbolicznie ozna-

czy i tak:

1) Samogoska, a w szczególniejszych tylko i to od woli

stenografa zawisych wypadkach , wymaga na kocu wyrazów jako

wygos swego szczegóowego oznaczenia — co uskuteczniamy albo

znakiem „-" albo „•", za jako przygos winnimy na pocztku

wyrazów albo przez „— " co praktyczniej, albo przez „«r" ozpa-

cza np. baba 1 (b-b-) , baraka 2 (b-r-k-), drama 3, (dr-m-),

gada 4 (g-d-), galara 5 (g-1 r-), gazeta G (g-z-t-), car 7 (c-r) , ka-

baa 8 (kb-); maa 9 .(m--), data 10 (d-t-), afekta 11 (a-fkt-),

akademia 12 (a-k-d-m-j, fakta 13 (f-kt-), anielski 14 (a-n-lski),

ampuka 15 (ampulk-), 16. arenda (a-r-nd-) itp.

2*



- 20 —
Samogoska e, w rodku wyrazu zastpuje ogólny cznik

(§.20.) przez co wcale nie naraamy si na adn dwuznaczno- w od-

czytywaniu, natomiast na pocztku wyrazów, jest ona rzeczywicie

tylko swoim szczegóowym znakiem „ \ ". Równie radzimy po-

sugiwa si tern oznaczeniem i na kocu wyrazów, zwaszcza, e to

nam ani czasu ani miejsca nie zmarnuje, a w praktyce przyniesie

wielkie korzyci- np. desenie 1 (d-s-n-), cele 2 (c-1-), cae 3 (c-)

ciele 4 (c-1-), ca 5 (c-)
;

dzielenie 6 (dz-l-n-J, dzienny 7 (dz--),

wesele 8 (w-s-1-), meta 9 (m-ta), mae 10 (m-), nasze 11 (n-sz-),

pene 12 (p-ne), mennica 13 (m-n-c) itd.

3) Samogoski a i e wcale nie znajduj si na pocztku

sów a wic i nie mog by przygosem, 'za jako wygos
tak w zamknitych jak i otwartych zgoskach, naley je zawsze

waciwym ich znakiem wypisywa — jeeli jak np. w zakocze-

niach pojedynczych wyrazów, ogólne zasady skróce, nie dozwa-

laj ich zupenego opuszczenia czyli pominicia: np. bbel 1, bk 2,

czstka 3, dbrowa 4, gska 5, mdry 6, wie 7, rb 8, rbek 9,

rbi 10, rcznik 11 (rcznik), rk 12, sczy 13, sd 14, sdowy

15, sdowe 16, wda 17, wdka 18, matk 19, zim 20, bben 21,

dty 22, , szcztek 23, .gba 24, gszcz 25, jk 26, jzyk 27,

kpa 28, ks' 29, tgi 30, stpa 31, wicej '32, miel 33, jad
34 itp. Przyrostek na wyraa si przez powikszone tj. dwulini

wypeniajce a np. biegn 35, cisn 36, (ldu 37, lodu *38) itd.

Okoliczno, e na a i c nie poczynaj si w naszej mowie

adne wyrazy, daje nam mono bez obawy jakiejkolwiek dwuznacz-

noci lub trudnoci w odczytaniu, uywa takowych na pocztku sów
za ja \j\ np.: jk 39, jzyk 40, jdrny 41, jdro 42, jtrzy 43,

jczy 44 itp.

4) Samogoska o wypisuje si w ogóle zawsze i jako wygos

i jako przygos, z wyjtkiem, tam gdzie da si przeprowadzi jej

opuszczenie. Symboliczne oznaczenie samogoski o ma miejsce tylko

przy dugich znakach stenograficznych^ z wyjtkiem z i przy rednich

g, k, n, w, /e, e, przez tak zwane wyokrglenie (§. 29.) przez co

otrzymujemy: a) co, do, dzo, cho, ko, no, wo, ho. Wzory: boga 45,

bogobojny 46," bogaty 47, co 48, cofn 49, ciotka 50, cios 51,.

chory 52, dobra 53, chora 54, chorza 55, choroba 56, czop 57,

czoo 58, pogoda 59, dobór 60, doj 61, do 62, gorliwy 63,

gorzej 64, golgota 65, goniec 66, hoota 67, joda 68, kolej 69,

kole 70, koo 71, kora 72, kopa 73, odyga 74, loch 75, om 76,

omot 77, ono 78, lotny 79, los 80, moc 81, mocarz 82, mocny
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83, most 84, morze 85, noga 86, nos 87, nowo 88, nota 89, oba-

wa 90, oboje 91, obora 92, odroczy 93, osada 94, owoc 95,

wój 96, wolny 97, wojna 98, woda 99, zola 100, zioa 101, zorza 102,

ona 103, zoczy 101, pooga 105, s i sz, cz si najlepiej tylko

z drugim o-znakiem ^> tj. np; sobie 106, sobota 107, solny 108, socha

109, sofa 110, szorstki 111, szopa 112, i t. p. chocia poczenie

i z pierwszym znakiem \s jest równie moliwe np. sobota 113,

sofa 114, sorbet 115, szorstki 116, szopa 117 it.d.

§. 42. Przez wyokrglenie da si samogoska o tylko jako

wygos lub jako porednik oznaczy, jako przygos naley o za-

wsze jego szczegóowym znakiem wypisywa, n. p. co-fnie 1) ale,

obawa 2> owoc 3, itp. Na szczególniejsz uwag zasuguje pocze-
nie samogoski o ze spógoskami r, p i rz w 4 ro, 5 po i 6* rzo.

Ro wypisuje si przez znak oi lecz z pocztku nacieniowane przez

r, np. robota 4, ropa 5, rostek 6, rolny 7 i t. p.; ro suy take

za przybrank roz jeeli j oddzielnie piszemy (§§. 33. 35.) np.. ro-

zbój 8, rozkosz 9, rozpdzi 10, rozway, 11; rzo za wyraamy przez

przeduony znak ro. Po jeeli nie jest przyb rank (§. 33.)

to równie przedstawia si przez wyokrglone p i pisze si w rodku

i na kocu wyrazów, na pocztku za tylko w jednozgoskowych

wyrazach uywa go mona równie z korzyci, lecz w wicej zgo-

skowych wyrazach zalecamy na pocztku pisa po przez po jako

przybranka np. pooenie 12, polityka 13, pole 14, powiat 15,

powinien ,16, topor 17, lepo 18, raport 19 itd. Wypada nam zauwa-

y, e spógoska p, jest jedn z najuywaszych w naszej mowie

a jej znak stenograficzny nie naley do najszczliwszych. Miar tego

niech bdzie, e na spógosk p poczyna si w naszej mowie do 4500

wyrazów, z tego na zrostek po do 2060, im prze do 700, na pr*y

'do 650, na pod do 340, na przed do '150, razem 3900 wyrazów.

Postawiwszy wic dla tych zgosek po, prze, przy, pod, przed,

jako przybranek, oddzielne i atwe znaki szczegóowe (§.33 35) zostaje

nam si maa liczba innych wyrazów na p, ledwie okoo 600, i to

mniej- czsto uywanych. Dla tych znak p zupenie wystarcza.

W kocu nie naley z uwagi spuszcza e p-znak pisany od linii

na dó znaczy przewanie pa] np. pada 20, parkan 21 ; za z dou

ku górze (tj. do linii gównej) piszemy najczciej dla wyraenia bez-

poredniego czenia si tego p z nastpujc spógosk np. psalm

22, pcha 23, pot 24, ptak 25 itd.

§. 43. Samogoska / i u. Spógoska sama dla siebie

jest martw matery, która aby staa si ywym gosem wymaga

jeszcze jakiego ducha, któryby si w ni wcieli. Duchem takim
4
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jest brzmienie samogoskowe. Wcielenie si samogoski w spógosk
czyli wzajemne czenie si ioli w zgosk zasuguje na nasz szcze-

gólniejsz uwag przy samogoskach i i u. Nie ulega adnej trudnoci

orzec, e w zgoskach otwartych oznaczajc samogosk symbolicznie

wyraamy j przez domniemywanie si w spógosce poprzedzajcej

;

samogosk za w zgoskach zamknitych albo w spógosce po samo-

gosce nastpujcej, albo w jednej z spógosek, midzy któremi

samogoska jako cznik w rodku stoi. Zasada ta oparta na, we-

wntrznej budowie mowy ludzkiej, jest tak naturaln a zreszt

i zgodn z zasadami praktycznoci stenografii, e przy symbolicznem

oznaczeniu samogosek a, e i o nie potrzebowalimy cokolwiekbd

o niej wspomina. Od tej powszechnej zasady zbaczaj w stenografii

samogoski i i u, które chcc symbolicznie oznaczy, wyraamy je

zawsze .w spógosce po n i c h nastpujcej, nawet i wtedy gdy

ona tworzy z poprzedzajcem i lab w zgosk, tj. bez wzgldu cy
ta zgoska jest zamknit jczy otwart. Wyjtkowo ta ma w ste-

nografii swoje dobre uzasadnienie a szczególnie wielk praktyczn

donioso, i wanie w tom miejscu wymaga wyjanienia
,
gdy pod

tym wzgldem panuje u nas zupena jeszcze dowolno, rodzca nic

mae trudnoci przy odczytywaniu napisanego. Wemy np. wyraz

milion 1, chcc w nim samogosk £ przez wywyszenie nad

lini oznaczy napiszemy milion mion albo bida W. Z tych przyto-

czonych przykadów widzimy, e samogoska i oznaczona symbolicznie,

nietylko nie jest zupenie pominit jak to ma miejsce przy a i e

lecz owszem jest zawsze przez ,,i
u wyraon, i przeto w pojciu ste-

nograficznem nie moemy mówi o wcieleniu si samogoski i w na-

stpujc po niej spógosk. ,,-J
w jako przybranka tj. poczynajc

i jako przyrostek t. j. koczc wyraz, nie jest równie nigdy

symbolicznie wyraanem, lecz tylko przez swój szczegóowy znak.

Inaczej ma si rzecz przy u, którego symbolicznem oznaczeniem

czyli znamieniem, jest znienie pod lini. W tym przypadku

opuszczamy zupenie szczegóowe oznaczenie dla u, i domniemywamy

si jego dwiku z pooenia nastpujcej po nim spógoski, w któr

si u niejako wcielio i j zepchno pod lini. Znienie to uskute-

cznia si przy maych literach przez postawienie tyche znaków

zupenie pod lini, przy rednich tylko do poowy ich wielkoci;

dugich za znaków w tym celu nie moemy znia pod lini. Wemy
na przykad wyraz: buda bd dumny dm 3. Wzory: biblia 4, bicz 5,

bilmo 6, biret 7, cicho 8, ciszej 9, ciba 10, filozofia II, filar 12,

fig 13, flis 14, gil 15, gips 16, hipoteka 17, historya 18, imienny 19,

ilo 20, inszy 21, ircha 22, izba 23, kibitka 24, kicha 25, list 26.,
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li 27, lipa 28, liga 29, imieniny 30, niwa 31, nizina 32, sia 33,

Bug 34, budnik 35, czub 36, humor 37, guzik 38, kubek 39, kube 40,

kum 41, ludny 42, muzyk 43, tuman 44, ubi 45, ubieg 46, udzia 47,

umys 48, unie 49, usilny 50, uwaga 51, uwolni 52, wujek 53,

musia 54, ubity 55, buty 56, bunt 57, uroda 58, ruda 59, ubó-

stwo 60, bóstwo 61, uczucie 62, czucie 63, uczu 64, czu

65, ukuje 66, kluje 67, ulga 68, ulega 69, ug 70, lud 71,

uuda 72, itd.

§. 44. Jednake w zgoskach, które bd samoistnie bd
w poczeniu z innemi wyraz tworz, a w których po samogosce

i lub u dugi znak spógoskowy nastpuje, samogosk i wyraamy
symbolicznie przez stromo i piszc pionowo znak dugi) a u przez

jego waciwe oznaczenia „j
tt albo „S u

. Wyraanie bowiem w,

przez znienie nie da si przeprowadzi, jeeli po spógosce

redniej nastpuje maa lub duga spógoska, i odwrotnie

po maój duga (§. 22.) albo wreszcie po dugiej znowu duga,

atoli s to wypadki do rzadkie, które praktyczny stenograf

tóm mniej uczuwa bdzie, o ile znak „ |

u a przedewszystkiem

„ V bd z poprzedzajc bd z nastpujc spógosk bardzo

dogodnie si czy. Wzory: nie 1, nich 2, niszczy 3, bitny 4, bitwa 5,

licho 6, ucho 7, bucha 8, póniej 9, pudlo 10, sztuka 11, mucha 12,

cicho 13, duch 14, ufa 15, ufny 16, upa 17, ulany 18, urna 19,

upust 20, kuba 21, mua 22, urok 23, usta 24, uschy 25, usu-

cha 26, sucha 27, upór 28, ucze 29, uczta 30, uchaty 31 itd.

§. 45. Nieprawidowe poczenie si samogoski u z spógo-

c^/ , r\ i r*\ w cu, ru, vzu, ur, urz] cm pisze si przez c pod

lini , bez wszelkiego wyokrglenia i zatrzymuje to znaczenie tylko

na pocztku wyrazów, w rodku za i na kocu ma. znaczenie zwy-

czajnego znaku c. Waciwie zniajc znak c pod lini, wyraamy we,

jednake z uwagi, e na cu poczyna si przeszo 60 wyrazów, pomno-

onych rónorodnemi odmianami, bardzo czsto a na Uc tylko do 15,

bardzo rzadko uywanych, przeto praktyczno wymaga tój maej nie-

prawidowoci znamienia u przy uc, np. ucisk 1, uciera 2, ucinek 3,

cuchnie 4, cudacki 5, cudzoziemiec 6, cugiel 7, cukier 8, cu-

pa 9 itp.

Ru i rzu s to znaki powstae ze zlania si znaków r, rz i u.

Sposób to nie zupenie prawidowy, lecz wicej nieprawidowóm

jest «r i ur*; jest to rozcignito w poziomym kierunku i cienio-

wane u, mianowicie dla urz wicej— jak dla ur, np. urlop 10, urobi 1 1,

urodzenie 12, urzdnik 13, urost 14, uroszczenie 15, bura 16, burza 17.,
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córa 18, burda 19, burmistrz 20, burzliwy 21, burzy 22, bióro

23, gurt 24, mur 25, szturm 26, rubin 27, runo 28, ruta 29,

rzutki 30.

§. 46. Samogoski i i u jako wygos wyrazu, wypisujemy zna-

kiem „I" i „ S u
, z wyjtkiem tam, gdzie bez naraenia si na

dwuznaczno i takowe opuci moemy, np. datki 1, datku 2, hojni 3,

muru 4, itp.

§. 47. Samogosk y bdc z pochodzenia zblion do samo-

goski i oznaczamy w stenografii wspólnym wedle potrzeby przedu-

onym i- znakiem, bez najmniejszej obawy dwuznacznoci w odczy-

tywaniu. Gdzieby si mona obawia zamiany midzy y a i to pi-

szemy i przez „ i
" na dó pisane, za y przez „ I " np. kochany 1

,

kochani 2. Zasuguje jednak, na uwzgldnienie ze wzgldów prak-

tycznych poczenie y z spógozkami, b, w, m,t, f, p, d

w 2) by, wy, my, ty, yf, (if) i yU Dzieje si to przez tak zwano

nacieniowane zaostrzenie z wyjtkiem my, które otrzymu*

jemy przez przeduenie nad dwulini znaku pierwotnego. Z tych

wszystkich pocze ty i py mog by uywane dla ti i pi, za
piszemy 3) bi, 4 mi, 5 wi, 6 pi, przez dodanie -kreski do odno-

nego znaku; wy i dy mona pisa cokolwiek przeduone nad dwu-

lini jak my. Dla czy uywamy wycznie znaku c* równje stromo

ucitego to samo dla chy 7, np. bydo 1, by 2, dywan 3, dy-

skusya 4, byo 5, Ifigenia 6, czysty 7, matczyn 8, pismo 9, pisk

10, piwnik 11, pimo 12, pycha 13, chyba 14, chytry 15, pysk-

16, pyszaek 17, tylny 18, tyran 19, byt 20, bycie 21, bity

22, bio 23, baty 24, bat 25, tygiel 26, tymian 27, wino 28, wilk

29, winien 30, wir 31, wychowanek '32, wycisn 33, ysy 34, lisy

35, lipa 36, ypa 38, liko 39, yko 40, blisko 41, byski 42,

(tutaj piszemy i cieniowane a l niecieniowane dla uniknicia dwu-

znacznoci); wyga 43, wypis 44, myl 45, myto 46, myka 47,. mysz

48, myj 49, wi 50, wy 51.

§. 48. O' zoonych samogoskach czyli dwugoskach.
Z uwfagi, e si nie daj w ogóle symbolicznie oznacza, tutaj nic

wicej nie powiemy nad to, co w §. 17 podnielimy, jedno tylko ie

które mieci w sobie pochyo ukon jako znami zawartój w sobie

samogoski e, przedua k w kie, n w nie, p w pie a t w de i tak

samo i ia przedua n w nia lecz cieniowane, dla uniknicia dwuznacz-

noci Dwugoska lajiako kocówka da si bardzo dobrze przez poje-

dyncze «i> lecz poziomo wypisywane, wyrazi, np.: kielich 1, kieliszek 2,

kielnia 3, kiermasz 4, kierowa 5, niesnaski 6,- nieprzebagany 7,
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nie 8, nierzd 9, nieprzeparty 10, niewolnik 11, nietykalny 12,

niewyczerpany 13, bania 14, mylenia 15, mylenie 16, ramienia

17, pieszo 18, piechota 19, piecek 20, piek 21, Austrya 22, auten-

tyczny 23, August 24, autor 25, wieczór 26, wie 27, biegun 28,

jeden 29, cieszy 30, cierpienie 31, miasma 32, biay 33, dziarski 34 itp.

§. 49. Gdy si w mowie polskiej przypadkowo zejd takie dwie

zgoski, z których pierwsza koczy si na samogosk a druga take

od samogoski si poczyna, natenczas dla uniknicia niemiego brzmie-

nia dla ucha, wstawiamy midzy te dwie z sob stykajce si samo-

goski, tj. dla zapenienia rozziewu, spógosk jy
w a czasem

n, Otó w stenografii to wstawianie okazuje si zbytecznem, mia-

nowicie opuszczamy w po o to samo n jeeli nie ma obawy dwuzna-

cznoci. Równie spógoska r po- o da si czasami bardzo korzystnie

opuszcza Zastosowanie tego prawida najlepiej pozostawi wprawie

i biegoci samego stenografa. Wzory: bij 1, pij 2, robi-ttf-szy 3,

zna-w-szy 4, czaro iv-ny 5, mi-j-a 6, mi-j-a 7, zausz-w-ik 8, poko-r-

ny 9, kocha-MKszy 10, da-w-szy 11, laskow-ski 12, organ 13, ogon 14,

ordynacya 15, mordowa 16, orszada 17 itd.

B. Zgoski zoone.

§. 50. W pojciu naszm tj. stenografii, zgoskami zoonemi

s te, w których wicej jak jedne spógosk — bd bezporednio

bd porednio z sob poczone w jednej tej samej zgosce na-

potykamy (§. 36.). W mowie naszej', która w ogóle do czsto

dopuszcza bezporedniego zbiegu nawet wicej jak dwu spógosek

przed samogosk w zgosce, spostrzegamy, e najwicej dwie spó-

goski zgosk zamykaj, tj. e dwie spógoski stoj po samogosce

albo te przed samogosk, gdy przeciwnie do bardzo rzadkich wy-

padków policzy naley trzy spógoski, bezporednio po samogosce

nastpujce np.: 1 ) drzwi, brwi, klr.ie, lni, trzmiel, chmiel, mnóstwo*

przeklestwo, próniactwo, mszyca, drga, drgn, brn, paszcz,

siostra, sióstr, wiatr itp.

§.51. Co do zgosek zoonych rozróniamy 'porednie
i bezporednie poczenie si spógosek w jednej i tej samej

zgosce. Przez porednie poczenie si rozumiemy czenie si dwu

brzmie spógosJ^ych w zgosk za pomoc pomidzy niemi odzy-

wajcej si sarnMoski , któr wyraamy symbolicznie albo przez

ogólny cznik albo przez symboliczne wcielenie* brzmienia samo-

goskowego w n^pujc po niej spógosk-, albo wreszcie przez

waciwe oznaczenia wskazane w & 38—49.
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§. 52. Bezporednie poczenie si spógosek ma miejsce,, gcly

dwie lub wicej spógosek albo z poprzedzajc albo z nastpujc
po nich samogosk w zgosk si wi. Bezporednio poczone

spógoski mog jeszcze porednio z inn spógosk zgosk tworzy.

Takie poczenia przedstawiaj nie mao trudnoci w prakty-

cznem zastosowaniu stenografii i wymagaj dlatego bacznoci aprze-

dewszystkiem i wiczenia ze strony stenografa, gdy zwaymy, e
tych kilka, jednym tchem wypowiedzianych spógosek w zgosce,

napisanem by powinno wedle wymaga stenografii w równym czasie

ich wygoszenia, tj. mniej wicej jednem szybkiem poruszeniem rki.

Aeby przynajmniej w przyblieniu dan iloczasow szyb-

ko osign a nadto aby i pismo nic nie tracio z swojej obrazowej

wiernoci i odczytywania napisanego nie mcio, wyraamy w steno-

grafii taki bezporedni zbieg czyli czenie si kilku spógosek

w jednej zgosce:

§. 53. a) przez zlewanie si tj. cignicie dwu lub trzech

znaków spógoskowych niejako w jednolity nowy znak, odpowia-

dajcy brzmieniu zbiegajcych si bezporednio w zgosce spógosek,

lecz pomimoto przedstawiajcy do wyranie cechujce znamiona

kadej zlewajcej si spógoski (patrz do str. 26. §. 53. a.)

§. 54. b) przez wpisywanie jednego znaku w drugi, lub

przez cise nadpisywanie poprzedzajcego znaku nad nastp-

nym (patrz do str. 26. §. 54. b).

Poczenia te s tylko o tyle tu poszczogólnione , o ile na to

jzyk nasz zezwala, albowiem w jednej i tej samej zgosce nie cierpi

mowa nasza obok siebie bezporednio spógoski sabej z mocn
i tak nie znamy pocze pb, fh } fd}

pd
} fw, lef, tg

)
kh, chh,

Pff, itd.

Uwaga. Gdy jaki znak „nadpisujemy" w celu wykazania

jego cisego czenia si, to winnimy go napisa cokolwiek w mniej-

szych rozmiarach od po nim nastpujcego np. w db, d winno by
mniejsze od b itp. (p. d. str. 26. §. 54.)

§. 55. c) przez cise zestawienie, co ma miejsce przy

tych znakach, których bezporednio ani przez zlewanie, ani przez

wpisywanie lub nadpisywanie poczy nie
( moemy, (patrz do str. 26.

§. 55. c).

Tak • wpisywanie jak i zlewanie si znaków stenograficznych,

s sposobami sobie pokrewnemi, w których zastosowaniu kady ste-

nograf znajdzie obszerne pole do osigania moliwych uproszcze,
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§. 56. Jakkolwiek mowa nasza unika take ile monoci bez-

poredniego zbiegu dwóch pógosek tego samego brzmienia — to

jednake napotykamy i takie zdwojenia, mianowicie najwicej /*, sh.

nn i inne, rzadsze jest czcz, dzz itp. Taki bezporedni zbieg

dwóch spógosek tego samego brzmienia oznaczamy w stenografii

kluczk „ci*, bez uwagi na to, czy zbiegajce si spógoski, do

tej Jub kada do innej zgoski naley, pdy zwaymy, e w steno-

grafii kady znak i zgosk przedstawia, to zdwajajc spógosk,

zdwajmy tem samem i pewn zgosk np. tata 1, tatar 2, papier 3,

czci 4, proponowa 5, ddysty 6, Wawel 7, inama 8, mamona 9,

miasto 10. Znaki U, U, ss i nn — jako mae i niedajce si

w zdwojeniu kluczk oznaczy, naley zupenie wypisywa lecz jak

"najcilej jeden cile obok drugiego, jeeliby jeden z nich dla wy-

raenia obydwu nie • wystarcza, np. Jagieo 11, mea 12, posse-

sor 13, powinien 14, professor 15, missya 16 panna 17, powinna

18, itp. Po-po piszemy przez zdwojone po* bez wszelkiego cienio-

wania, pro~po przez naeieniowanie pro, za po-pro przez nacie-

niowanie znaku zdwojenia; np. popodawa 19, poposya 20, propo-

nowali, proporcya 22, poprowadzi 23, poprostu 24 itp.

§. 57. W tych przypadkach, gdzie wyraz koczy si na spó-

gosk tj. w zgoskach zamknitych, a zachodziaby obawa zamiany

na wygos samogoskowy, miasto spógoskowego, to wtedy cieniuje

si spógosk wygosow, .dla oznaczenia, i goska koczca wyraz,

jest zamknit np. : dziada I, dziad 2, dama 3, dam 4, brama 5,

bram 6, bata 7, bat 8, oracze 9, oracza 10, oracz II itp.

Tego samego cieniowania spógoski uywamy w rodku lub

na pocztku sowa dla- odrónienia dwiku a od e. S to tylko

wyjtkowe wypadki..

II Pisownia.

§. 58.Najgównijsz zasad stenograficznej pisowni jest „pisz

kady wyraz tak, jak go wymawianym syszysz". Stenografia, nie zna

znaków dla liter wielkich, równie tó nie moe uwzgldnia pi-

sowni tak zwanej etymologicznej, tj. gdzie si kady wyraz tak si

pisze, aby nie zatary si lady jego pochodzenia od ródosowa,

albowiem w stenografii pisa moemy miasto 0-$
9
~s# , czsto nawet

miasto iv-f i h miasto eh. Dopiero przy przenoszeniu stenogramu na

zwyke pismo, wymaganiom pisowni gramatycznej winien stenograf

w zupenoci odpowiedzie.
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§. 59. W ogóle ani kropki ani przecinka a tera mniój

rednika nie uywamy, albowiem kady nowy okres wykadu lub

zdanie poczynamy z pocztku (a capite) pisa. Imiona wasne za
tak swojskie jak i oboe naley o ile monoci cakowicie wypisywa;

wprawdzie mona i te imiona skraca, lecz tylko w tych wypadkach,

gdy to imi przychodzi ju kilkakrotnie i przez jego skrócenie adnej

nie sprowadzimy w zdaniu lub wykadzie dwuznacznoci. Atoli dla

uniknicia dwuznacznoci potrzeba imi stenograficznie napisane

w caoci podkrela, np. Sambor l, Przemyl 2, Antoni 3, Wood-
kiewicz 4, Czartoryski 5 itp.

§. 60. Odczytywanie stenogramu czyli pisma stenograficznego,

nie przedstawia adnych trudnoci, idc bowiem od lewej ku pra-

wój za przewodnim kierunkiem pocze pojedynczych znaków, nie

zbaczamy w niczóm od zwykych prawide czytania kadego pisma.

Zwracamy tutaj ponownie uwag, e przy poczeniach znaków dugich

z maemi lub rdniemi, wskutek czego te ostatnie sta musz nad- lub

pod lini —'e wtedy w nich dopatrywa si nie mona symbolicznego

oznaczenia brzmienia samogoski i\ wzgldnie w. Prawido to odnosi

si i do przyrostków (§§, 33 i 35. kocówek), jeeli takowe cz
si z znakiem dugim lub z znakiem przez poczenie z tym ostat-

nim pod lini gówn wypisanym, albo wreszcie zgosk dla symbo-

licznego oznaczenia wypisan pod lub nad lini. Dzieje to si

niejako w sposób ten,- i wanie w tym punkcie, gdzie si dugi

znak koczy a nastpujcy poczyna si ma, tworzymy niby now po-

mocnicz, dla pisanego wyrazu specyaln lini idealn, równie zdoln

jak i Unia gówna do symbolicznego odróniania, samogosek wedle

ich dwiku, np. fantowaniel, a nie fantiwanie lub nawet fan-

ti winie *

y
panek 2, a nie punek; burzenie 3, a nie burzunie;

gruntów 4, anie gruntiw itp.; pismak 5, dumny 6, chatka 7, a nie

chatyka; chtka 8, wiatr 9, a nie wiatyr; Józefów 10, wil-

ków II, spodziewanie 12, istny 13, a nie istyny, naprowadzenie

14, upowanienie 15, familia 16, granatów 17, lotem 18, par-

ka 19, -itp.

Gdy zachodzi potrzeba aby stenogram na zwyke pismo prze-

nie, to uskutecznia to sam stenograf albo we wasnej osobie albo

uywa, do tego pisarza podrcznego, lecz tutaj wszelkie interpunk-

cye gramatyczne jak i wszelkie inne podczas wykadu wydarzajce si

okolicznoci, musz by we waciwem miejscu jak najdokadniej

oznaczone.
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III. Wzory pocze praktycznych.

§. 61. Przedstawiwszy w poprzedzajcych czciach, w jaki

sposób znaki stenogfaficze mog i powinny si czy w wyrazy,

przytaczamy tutaj wzory pojedynczych, cako w ic i e stenografi wy-

pisanych sów, jak równie dalój w zwizku mowy, okazujc przede-

wszystkiem poczenia przez zestawienie znaków obok siebie. Wzory

te zalecamy do jak najpilniejszego- i najdokadniejszego przerobienia.

Wzory zupenego wypisywania.

Abel 1, adjutant 2, afekt 3, agat 4, akademia 5, akcent 6,

akt 7, alkierz 8, altana 9, ambona 10, ametyst 11, ani 12, Antoni 13,

antyfona 14, Anna 15, aposto 16, aptóka 17, arab 18, arenda 19,

artyku 20, arcy 21, astrolog 22, aspirant 23, asesor 24, assygna^

cya .25, atoli 26, August 27, Austrya 28, autor 29, arya 30, baba

31, baczenie 32, badam 33, bagno 34, bajeczny 35, bk 36, bbel

37, balsam 38, bawochwalstwo 39, banda 40, badel 41, beda 42,

bezpieczestwo 43, bezkarny 44, bezwstyd 45, biesiada' 46, biada 47,

biay 48, bielido 49, bieganie 50, bigot 51, bkanie 52, bitny 53,

blizko 54, bysk 55, Bóg 56, bogaty 57, bpgobojny 58, bole 59,

bractwo 60, brama 61, brona 62, bróg 63, brudny 64, brzemi 65,

brzmi 66, brzuch 67, byt 68, bystry 69, bywao 70, bystro 71,

burmistrz 72, burza 73, cal 74, cel 75, cacko 76, cae 77, cebul

78, cena 79, cerkiew 80, charakter 81, chc 82, chmiel 83, chwal

•84, chyba 85, chytry 86, chusta 87, chmura 88, choroba 89, chrze-

cianin 90, chrzest 91, chropowaty 92, cienki 93, ciar 94, cioek

95, ci<za 96, ckliwy 97, czmiel 98, cnota 99, wioczek 100, cywilny

101, cukier 102, czas 103, czajka 104, czasopismo 105, czoo 106,

czu 107, czworo 108, czyn 109, czytelnia MO, daj 111, daremny

112, darowa 113, daszek 114, definicya 115, deputat 116, duba
117, dmucha 118, db 119, drg 120, drog 121, docinek 122, do-

brodziej 123, dodatni 124, dola 125, dla 126, drzewo 127, drzymka

128, duda 129, dusza 130, dumka 131, dworzec 132, dym 133,

dzban 134, dziadek 135, dziekan 136, dziówcz 137, dziewczyna 138,

drzewo 139, dwik 140, ekonom 141, emigrant 142, element 143,

egzemplarz 144, ekskomunika 145, egzekutor 146, ekspens 147,

ekstrakt 148, ekstabulacya 149, fabryka 150, fasz 151, fajka 152,

figiel 153, fartuch 154, fioek 155, flader 156, folwark 157, forma

158,* fundacya 159, gadzina 160, gajowy 161, galant 162, gaik 103,

gazeta 164, gatunek 165. gdzie 166, gba 167, gips 168, gadki 169,
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gb 170, gboki 171, gowa 172, gobica 173, goniec 174, grab

175, grad 176, gramatyka 177, grzank 178, grzbiet 179, grzyb 180,

grzech 181, gust. 182, guwerner 183, guzik 184, gwiazda 185, gwoli

186, grzmot 187, haft 188, haftka 189, hajduk 190, heban 191,

hem 192, hod 193, hordynka 194, humor 195, hrabia 196, huzar

197, huta .198, hultaj 199, haas 200, haba 201, hardy 202, ha-

so 203, jabo 204, jdro 205, Jadwiga 206, Jagieo 207, jaki 208,

jeszcze 209, jecha 210, istny 211, istotny 212, jedna 213, jk 214,

inspektor 215, inkwizyt 216, interes 217, ircha 218, jutro 219,

izba 220, jurysta 221, jawor 222, kabaa 223, kadencya 224, ka-

duk 225, kadub 226, kaczyniec 227, kadzi 228, kaamarz 229,

kalendarz 230, kamienny 231, kamyczek 232, kamienica 233, ka-

pelania 234, kapanina 235, kapitua 297 , kaprys 238, Kazimierz

239, Karol 240, kempa 241, krew 242, krwisty 243, kryda 244,

krzywda 245, krzywy 246, krzywo 247, klamka 248, kamca 249,

koda 250, kolano 251, konierz 252, koc 253, kot 254, komple-

ment 255, komplet 256, komisarz 257, kominiarz 258, koniarz 259,

korona 260, krany 261, kraj 262, kuchnia .263, kwiatek 264,

kwiecie 265, kwoka 266, kwota 267, kwestya 268, ksi 269,

ksidz 270, ksika 271, kierunek 272, kiepski 273, krzak 274,

krzyk 276, abd 277, acina 278, ach 279, lach 280, czny 281,

agodny 281, adunek 282, Lubie' 283, ka. 284, lament 285, a-

ska 286, laska 287. lanca 288, acuch 289, azienki 290, lazur 291,

lemiesz 292, ga 293, lepi 294, lepszy 295, lgn 296, list 197,

li.twa 298, liturgia 299, literatura 300, up 301, lud 302, lub 303,

ysk 304, za 305, azi 306. ysy 3.07, lew 308, lwy 309, maca 310,

ma 311, macierz 312, macha 313. majtek 314, maj 315, mao
316, aszt 317, lasy 318, martwy 319, manifest 320, mapa 321,

mapa 322, marzyciel 323, maszt 324, matka 325, materya 326^m 327,^ miodowriia 328, miota 329, mio 330, mocen 331, myn
332, modlitwa 333, mrony 334, Mutany 335, mundur 339, musie

340, muzyk 341, mu 342, mruczy 343, muzyk 344, my 345, myl
346, myto 347, mysz 348, mylny 349, na 350, nabia 351, nabieli

352, nabechta 353, naboestwo 354, naby 355 , nacechowa 356,

nachyli 357. naciga 35.8, nacisk 359, naczynie 360, naczelnik 36 1,

nad 362, nada 363, nadawa 364, nader 365, nadgrobek 366, nad-

pi 367, nadzieja 368, nadzór 369, nagy 370, nikomu 371, na-

groda 372, nagrzewa 373, nakrywka 374. nakrzepi 375, naoycie

376, namaszcza 377, namiestnik 378, namiestnictwo 379, napyw

380, nastpi 381, nastpstwo 382, niespena 383. naszyjnik • 384,

niebaczny 385, niebotyczny 386, niebianin 387, niebezpieczny 388,
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niechlujny 389, niechc 390, niech 391, niecnota 392, nieletny

393, niemie 394, niepami 395, nieponny 396, niepokój 397, nie-

poprawny 398, nieporzdek 399, niepomylny 400. nieprzebrany 401,

nieprzejezdny 402,-nieprzyrodzony 403, nieprzyjaciel 404, nieprzy-

jemny 405, niesforny 406, nieszpory 407, niew.^tanie 408, niewcze-

sny 409, nikczemny 410, niski 411, nios 412 niteczka 413, niwa

414, niej 415, nizina 416, nocowa 417, noga 41N. nosi 419, no-

winy 420, nostrzek 421, nastrój 422, napcha 423, niepachn 424,

nastrczy 425, nastarczy 426, nietraci 427, nos 428, nora 429,

nuda 430, nudzi 431, mirta 432, obali 433, oblec 434, obla 435,

obcgi 436, obces 437, obchód 438, oburzenie 439, obiad 440,

obj 441. oblk 442, oblask 443, oboczysty 444, obmierzy 445,

obostronny 446, obojtny 447, obostrzy 448, obopólny 449, obraz

450, obrona 451. olbrzym 452 obrzynek 453, ochota 454, ochrona

455, ociemniay 456, ocet 457, oczta 458, ociepli 459, oczy 460,

oczywisty 461 odcie 402, odchyli 403, otcha 404, oddycha 405,

odda 466, odeprze 457. odgryzek 468. odkd 469, odkryty 470,

ogldny 478. odpór 479, odsprzeda 480, odstrzeli 481, odszczepie-

niec 482, otrtwienie 483, odumrzesz 484, odpowiedzialny 485, od-

prawi 486, odziewa 487, okopywa 488, okopy 489, otarz 490,

okno 491, okrasa 492, okrgy 493, omami 494, omackiem 495,

opatrzno 496. oniemia 497. optyka 498, opuch 499, orga-

niczny 500.

II. orl i,' orient 2, oskoma 3, oskrzydli 4, osmoli 5, oso-

bliwy 6, osoba 7, ostatni 8, ostateczny 9, ostrzeenie 10, otrzyma

11, otworzy 12, owies 13, ojciec 14, ozibi 15, oznajmi 16, pa-

choek 17, pacyfikacya 18, pacierz 19, pagórek 20, pajk 21, pacz-

ka 22, paasz 23, pastwo 24, pamitny 25. panna 26, parafia 27,

pastwa 28, paroch 29, ptelka 30, pto 31, piastun 32, piasek 33,

piecuch 34, pieczarka 35, pieko 36, pie 37, pieszczota 38, pio-

nowy 39, pióro 40, pismo 41, pimo 42, plan 43,' pacz 44, plac

45, podny 46, pilny 47, pytel 48, pycha 49, pokon 50, pochop 51,

pochmurny 52, pozbawi 53, pobratymiec 54, pochlebny 55, po-

chwaa 56, pocig 57, podanie 58, podatek 59, podbechta 60, pod-

czas 61, poddany 62 poddzia 63, poddastwo 64, podmiot 65, pod-

murowa 66, podstpi 67, podkopa 68, poprzedzi 69, podwalina 70,

podbój 71. podstawa 72, podmurze 7;], podkop 74, przd 75, po-

przek 76, poprze 77, poprzednik 78, potwarca 79, potrawa 80, prosz

81, promocya 82, prosto 83, prowent 84, poprowadzi 85, proza 86,

próny 87, póny 88, pruchno 89, prywatny 90; przdka 91, prze-

bi 92, przebaczy 93, przebaga 94, przechwaka 95, przecznica 96
t
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przekrzycze 97, przegra 98, przemys 99, przewodnik • 100, prze-

prawi 101, przeklty 102. przeniesienie 103, przewrót 104. prze-

myci 105, przerzedzi 106, przerba 107, przed 108, przediraek

109,. przededniem 1 10, przedugo 1 I 1 ,
przedwit 112, przedpokój 113,

przedmorze 114, przy 115, przycinek 116, przyjaciel 117 przyja

przyka 118, przydomek 119, przykry \20 . przypiecek 121, przy-

miot 122, przedmiot 123^ przymus 124, przynajmiej 125, przypisany

126, przystp 127, przysiny 128, przystroi 129, przysporzy 130,

przyszo 131, przytuli 132, psalm 13 I, przyzwoity 134, psota 135,

psaterz 136, pies 137, sposób 138, puhar i39 publiczny 140, pul-

chny 141, puchacz 142, puszczado 143, rbek 144, rabin 145,

rabunek 146, rado 147, ratunek 148, rata 149, ramiona 150, rap-

tem 151, ratowa 152, razem 153, rano 154, rany 155, reduta

156, reforma 157, rdze 158, recepta 159, regent 160, regiestr 161,

rka 162. remiza 163, respekt 164, rewolucya 165, rodak 166, ro-

dzice 167, rokosz 168, rolnictwo 169, rozbiór 170, rozchód 171,

rozbrat 172, rozbitek 173, rozkad 174, rozgrzeszenie 175, rozkrze-

wi 176, rozkwitnie 177, rozpadlina 178, rozprzestrzeni 179, ry-

bak 180, rydel 181, ryczatem 182, ruch 183, runi 184, rudy 385,

ruina 189, rusznica 190, rzemielnik 191. rzdem- 192, rzesza 193,

rzodkiew 194, rzut 195, sad 196, sd 197, sakiewka 198, sakra-

ment 199, samowadca 200, samorzd 201, ssiad 202, satyra 203,

se 204, schody 205, ciana 206, ciga 207, szczupy 208, sekta

309, sido 210, szydo 211, si 212, sierpie 213, -sioo 214, siny

215, syny 216, siwie 217, skamieniay 218, skpiec 219, ruba

220, skrtny 221, ledztwo 222, soce 223, sota 224, mieje si

225, miech 226, mier 227, smuci 228, smok 229,- smyk 230,

nieg 231, snop 232, rodek 233, srebrny 234, szrama 235, szron

239, serio 240, sera 241, serweta 242, szuba 243, rut 244, sobie

sobota 245, sobór 246, sonina 247, spadek 248, spadkobierca 249,

spanie 250, spi 251, szpinka 252, spis 253, sprawa 253. sprze-

cza 255, rodek 259, sprzyja 260. spóka. 261, spór 262, spo-

wied 263, spryna 264, std 265. stado 266, stoczek 267, stek
268, stan 269, stpi 270, staranny 271, starzec 272, starosta 27 \
staruch 274, staw 275, sawa 276, soik, 277, stworzenie 278, stopa

279, strach 28.0, stragan 281, strojny 282, struganina 283, strze-

mi 284, strzpi 285, suchy 286, suplika 287, sumki 288, swat

289, swoje 290, swawola 291, swoboda^ 292, wietny 293, wietny

294, syn 295, szabla 296, szafarz 297, szaruga 298, szaszek 299,

szemra 300, szczdzi 301, szczegó 302, szczerb 303 szczsny 304,

szczcie 305, szuwar 306, szczotka 307, szczodry 308, szwagier 309>
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szwank. 3y), szynkarz 311, tain 31?,, tarcz 313 , tabor 3,14, taje-

mny
N
8 1 5, .talent 316, tarcie 317, tarcza 318, targ .31% tama 320,

temperament 331, (teinpy) tpy 322, testament 323, tk^i.324,

tkacz 325, , tkliwy 326, tli 327, tuli 328, tuc 329, tua 330,

tum ,331, jiuinaczy 332, tusty 333, tokarz 334^ tkanka 335
;
*to-

rebka 33Q, tak .337, tka 338,* torf 339, tluciciel 340, trba 341,

trd- 342, .trafny 343, towar 344, trapiciel £45, trawiciel ,'|46, tr-

bacz 347, fcrocha #18, tt^ca 349, trud 350, truchle 351, trup 352,

trzeba 3£3, trzasn 354, turkot 355, tuman 3.^6,* tworzy 357,

twórc 358, tyczny 359, tyle 300, poeta 301. poezya 302, ty 363,

tylko 304, tyran 305, tytu 366, ty 367, ubi 368, u^iód.z
Ni
369, ubieg

37-0, ubóstwo 371, ubrany 372, uchodzenie 673, uchwa 374, uci-

liwy 375, uciska 376, uczelnia 377, uczciwy 378, uczony 379,

uczynek 380, ugrzzn 38 1, ujecha 382, ujcie 383, ukamienowa

384, ukad 385,. ukon 380, uliczka 387, ulegy 388, um^ 389,

umiejtno 390, uniesienie *391, usunicie 392, uniecie 393. uinar-

twienie 3Q4, umys 395, unie 396. upór 397, upodobanie Q98,

uprzyjemni 399, uprzedzenie 400, uraczenie 401, urga 402, ura-

dzi 403, iirlo,p 404, urobi 405, urodzenie 406, urojenie 407, urwi-

sko 408, urzdzi 409. urzd 410, urzdnik 411, usampwolnienie

412, uschy 413, .ucisk 414. usilny 415, uskrzydli 416., ustawa

417, ustpienie 4.18, ustawiczny 419, ustp420. ustronie421, ustrzy-

ony 422, usta
#
423, uwicenie 424, uszczliwi 425, uszko 426,

uszanowanie 427, utwór 428, utyskiwa 429, utwierdzenie 430. uwaga

431, uwieczenie 432, uwisy 433, uwzgldnienie 434, ujcie 435,

ujrze 430, <utek 437, uycie 438, uyni 439, lizdrowi 440, uy-
tek 441, ydek 442, udasz 443, judasz 444, rzeczy 445, przeczy 446,

zapr^g 447, zaprzedam 448, zaprzepaszcz 449, zrani 450, re

bi 451, yyrosi 452, zrobi 453, zrba 454, zrusza 45^5, zrywa

456, zarobi 457, zarywa 458, zarba 459, wabi 460, wany 40 j

wcha 462, wagomiar 463, waleczny 464 , wampir" 465, warowny

466, wrona 467, warzywo 408, wsfczki 409, wata 470, wany 4"7l
;

wcale 472, twchodzi 473 , warta 474, wiaa 475, wczas 476, wczo-

raj 477, wdziczny 478, wdowa 479,, wdzik 480, wch 481, w-
glik 482, westchn 483, wyk 484, wety 485, wiater 486, widok

487, wielmony 488, wielki 489. wilgo 490, wilczek 491, wizie
492', wisie ,493, winny 49^, wkrótce 495, wada 496, wadz 497,

wócz 498, wante 499, wasnorcznie 5Q,0.

III. wntr^ny 1, wewntrznie 2, wniosek 3, wnucz 4, woda 5,

' wojna 6, wotum 7, wpisa 8, wprost 9, wpust 10, '. wrb 11, wra-

ca 12, wrróg 13, wrzawa 14, wrzask 15, wrzos 16, wcieky 17,

3
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wskaza 18, wskrzesi 19, w sobie 20, wspaniaomylny 21, wspólny

22, wspomaga 23, wród 24, wsteczny 25, wstyd 26, wrzask 27,

wszechmocny 28; wszystkie 29, tworek 30, wtorek 31, wujaszek

32, wuj&iika 33, Wulkan 34, wy 35, wybicie 36, ' wyboczenie 37,

wyborny .38, wychodzi 39, wychowa1 40, wychowanka 41, wyjezdny

42, wykapany
1

43, wykad 44, wykup 45, wyk\vintny 46, Wymót4'7,

wypyw 4 8,' wyobrania 49, wytrzyma 50, wytyczna "51, wywy-
szy #2, wzajemno 1

53 wzmianka 54, wzniosy 55. wzrost 56, za-

bawa 57, zbek 58, 59, zachód 60; zacign 61, zacieky 62,

zamienie 613, zamny 64, zaczesa 65, zadanie 66. zdanie 67, -
do 68, dza 69, zagroda 70, zagrzeba 71, zagada 72, zgadzi 73,

zaj 4, zaj 75. zakrwawi 76; zamach 77, zaleta 78, zoto 79,

zamierza 80, zmierza 81, zaryglowa 82, zarys 83, za 84, zatru-

dni'85, atrzepa 86, zamula 87, zboe 88, zbawiennie 89, zdaa 90,

zdrój 91. zby 92, zgodnie 93, zgnbi 94, zgroza 95, zi 96. ziar-

no Q7, ziemia 98, ziomek 99, zmowa 100, mudny 101 , znaczenie

102, znamiona' 103, zobaczy 104. óty 105, zorza 106, zwierz

1 Ot, zawierzy 108, zwietrzay 109, zwyczaj 110, yd Ml, ywi
112, yto 1

1'13. Przytiranka z(e) / (§ 34) uywa si jako** bardzo

korzystnie ' przy Wyrazach poczynajcych 'i na 6. d, r, rz i w,

hp. zbawi* 114, zbrodnia 115, zdrowie 110, zdrony 11-7, zrazi 118,

zrobi 119', zrczny 120. zrówna ! 21, zrosi 122/ fspena 123.)

zwróci 124, zwierzy 12(5, zwierciado 126, aba l&7y eglarz 128,

erdka 129,
; er 130. eni si 13 IV eca 132, zaprzezorny 133,

zmalez 134, znak 135, zarba 136. zarobiony 137, zrobiony 138.

"§. i) '3 i Antoni Baz nie obznajomiony z prawem, objanienia da
nie umie , w jakiej formie dokument tyczcy si odstpienia gruntu

synowi by 'wystawiony, czy to by- rodzaj cessyi czy, donacyi czytesta-

nientu. Wic poniewa nic ma dostatecznego -dowodu, jako Antoni Baz
by posiadaczem gruntu, lub synowi go prawnie odstpi, referent by

lego zdania, by zostawi uznanie tego wyboru w zawieszeniu, a tym-

czasem zada przedoenia cessyi, jako te. od urzdu powiatowego

odpisu i' przysania aktów do sejmu. Midzy' gosami czonków komi-

syonujcych byy zdania róne, a mianowicie jedna poowa czonków

komisyi przystpia ' do -\\
rnidsków referenta, a druga poowa tyche

bya zdania, aeby pozosta przy uczynionym ju w tym wzgldzie

wniosku, to jest iby ten wybór Antoniego Baza a niewany .uzna

ile e tene pose sam przyzna, i gritht s>Vój odstpi 'synowi.
'

'§. 64. Step nad Jaikiem. (Ustp ten kady atwo sam odczyta

moe, jeeli tylko poprzednie wiczenia i przykady dokadnie przerobi.



Cs trzecia.

#

Nauka o skracaniu wyrazów.

I. Prawida ogólne.

§. 65. Z gosek i sylab tworz' si wyrazy. Kady wyraz

przedstawia pewne wyobraenie
,
powstae w myli mówicego

;
gdy

za wyobraenia nasze, stosownie dó rozmaitoci i rozlicznoci poj
myli ludzkiej, mie musz swe odmienne i szczegóowe znaczenia—
wic i gramatyka na podstawie tej rónicy co do znaczenia pojedyn-

czych wyrazów — podziela je na dziewi czci mowy czyli dzie-

wi rónych klas, a to na:

A) Imiona. C^Nieo&mienne czci mowy.
* 1 . rzeczown iki

,

6 . przysówki

,

2. przymiotniki,. 7. przyimki,

3. zaimki , 8. spójniki,

4. liczbowniki

:

9. wykrzykniki.

B) 5. Czasowniki (sowo).

§. 66/ W mowie naszej wszystkie wyrazy stanowi pomidzy

sob niejako oddzielne rodziny, polegajce na podobiestwie "brzmie-

nia i pewnego znaczenia wspólnej im zgoski (pierwiastku), która

jako wspólny i pierwotny ich punkt wyjcia czyli powstania, przy-

wizan jest mniej 'wicej do wszystkich
>
pochodzeniem midzy sob

spokrewnionych wyrazów.

Pierwiastek (radix Wurzel), nie moe stanowi osobnego dla

siebie wyrazu — lecz albo przetworzony stanowi najistotniejsz

cz ródo sowa wyrazów pochodnych (abgeleitete Worter)

lub te jest tylko ródosowem wyrazów pierwotnych

(Wurzelworter). Do wyrazów pierwotnych nale prawie zawsze cza-

sowniki, mianowicie klasy Iszej, niekiedy i zaimek jak jip. kto;

rzeczowniki, przymiotniki i w ogóle wszystkie czasowniki czyli sowa

pochodne musz by zaliczone do wyrazów pochodnych.

2*
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§. 67. W nauce stenografii — osobliwie w nauce o skracaniu

wyrazów, której jest ca dnoci, aeby wypisujc "wyrazy, wypi-

sywa tylko toco najistotniejsze tj. wszystko to, co do odczy-

tywania i zrozumienia kadego pojedynczego wyrazu w gramatycznym

jego stosunku — jest koniecznom i niezbdnem, za reszt jako zby-

teczne opuszcza, rozrónienie pierwiastku od ródosowa jest rze-

cz zasadnicz i najwaniejsz — azatem i teorya stenograficzna

uwzgldnia musi rónic midzy wyrazami pochodnemi i pier-

wotnemu

§. 68. Rónica pierwiastka od ródosowa — polega gównie

na tern, e pierwiastek jest jedn oz goskowym a wic adnemu
skróceniu w ogóle podlega nie moe; gdy przeciwnie ródosów
(thoma, Stamm) jest najczciej kilkozgoskowym a wic przedsta-

wia mono swego skrócenia, mianowicie przez u s r o w a n i e p r z y-

b li eni go do jego jednozgosk owego pierwiastku.

§. 69. W §. 30. mówilimy o wyrazach formacyi pierwszej

linii, które powstaj bezporednio ze sów pierwotnych; dla uzupe-

nienia wypada nam tutaj doda jeszcze kilka sów o wyrazach .

tak zwanej formacyi drugiej linii. -Wyrazy te tworz si bezpore-

dnio z- imion, których ródosów skada si z' pierwiastka przetwo-

rzonego przez postpienie pierwotnej samogoski na swoje pokrewne

brzmienie np. pierwiastek ciek — od niego ródosów tok; pier-

wiastek w i e d — od niego wojew od, powód; pierwiastek g ivz o b

od niego ródosów — gi'ob, grobl; pierwiastek leg od niego

lez i o; (Pierwiastek st od niego stó; m od fiiego ma, mi,
my; dg od.niego dug

;
dugi; gb od niego gb, gb, bsk

od niego bysk; blask, blisk itp. co tu w tern mtejscu przyta-

czamy dlatego, e to nam najlepiej okazie stosunek pierwiastku ' do

ródosowu). Z wyrazów formacyi* drugiej linii, które mog by znowu

nowemi imionami, .czasownikami i przysówkami — tworz si wy-

razy formacyi trzeciej linii, nad któremi zastanawia si bliej nie

mamy potrzeby.

§. 70. Wszystkie wyrazy spokrewnione tj. pochodzce z je-

dnego i tego samego pierwiastka, mog si w swem spólnem zna-

czeniu do siebie ublia, lecz w ogóle — a szczególnie zewntrznie

musz
.
si od siebie róni. Rónica ta nie polega wcale na

pierwiastku lecz na zrostkach tj. przybrankach i przyrostkach,

które czc si z pierwiastkami lub ródosowem nadaj wyrazofai

peWne silnie go cechujce znami, odrbno i waciwo znaczenia.

Poniewa za ta cechujca odrbno kadego wyrazu — usiujca

zachowa jego waciwe znaczenie, wyranie oznaczon by musi,
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przeto okazuje si l^onieczno, e obok pierwiastka lub ródosówa
musimy w stenografii nadto jeszcze oznacza i zr ostki tj. przy-

rostki i przybraniu. Do uatwienia tego zadania dy stenografia —
najprzód prfcez stae jak najkrótsze, oznaczanio przybranek i przy-

rostków, w liczbie których wszystkie zakoczenia gramatyczne si

mieszcz. Gdy zapomoc tego rodka, wypisujc nadto, czsto i kil-

kozgoskowy ródosów, wcale nie wielkie uatwienie a osobliwie

oszczdzenie czasu daje si osiga . w nakrelaniu wyrazów — wic

na' podstawie wewntrznego ducha mowy i fonetyki ,• stenografia stara

si take i ródosowy kilkozgoskowe skraca czyli lepiej si

wyraajc „zbliy takowe ile monoci d o. ich j ed no zgo-
skowego pierwiastku" a nadto wedle cile oznaczonych prawide,

opuszcza si zakoczenia gramatyczne jak • w ogóle wszystkie przy-

rostki, jeeli te z zwizku wyrazów w zdaniu dadz si odgadn
a wreszcie opuszcza nawet i ródosów jeeli z powodu koniecznego

stosunku wyrazów w zdaniu — przybranka i zakoczenie wystar-

czaj zupenie do oddania treci ródosówa. To samo si dzieje,

jeeli dany jaki wyraz mieci w sobie wicej jak jedne przybrank.

§. 71. Majc tedy stae oznaczenia, dla przybranek i przyrost

ków i nie spuszczajc nigdy tego z uwagi, e najistotniejsz czci
niejako jego penym charakterem — a mianowicie w wyrazach pier-

wotnych i pojedynczych jest pierwiastek, za w wyrazach . zoonych

ródosów wraz z przybranka, przeprowadzamy skrócenie wyrazów

:

a) przez wypisywanie pierwiastka (a wzgldnie i przybranki),

który jest w wyrazach pierwotnych ródosowem — a optiszcZenie

zakocze gramatycznych
,

jeeli takowe dadz si odgadn z sto-

sunku zalenoci odnonego wyrazif^od innej czci mowy np. przy-

imka, czasownika itp.

b) w wyrazach pochodnych, o kilkuzgoskowych rodosowach,

przez zblienie (skrócenie) tego ródosowu ile monoci do jegojedno-

zgoskowego pierwiastku.

c)- staem i niezmiennem oznaczeniem nieodmiennych czyci

mowy, tudzie znaków pisarskich. (Przykady §.- 142 a) i b).

d) .znacznikami czyli staem r oznaczeniami w szczególnoci, dla

najczciej w mowie naszej powtarzajcych si lub z- powodów ze-

wntrznych pisarskich, trudnych do nakrelenia wyrazów. (O tych

bdziemy mówi w osobnym oddziale).

Uwaga. Jeeli ograniczamy si na wypisywaniu tylko ródo-

sówa ub pierwiastka wyrazu w zdaniu, Wtedy naley uwaa, e
odmienna cz mowy lub czasownik stoj w liczbie poje dy-



- 38 -

czej — gdy zakoczenia form gramatycznych liczby mnogiej na-

ley o tyle zawsze wyraa, o ile ogólne prawida ich opuszczenia

nie dozwalaj.

II. Imiona.

§. 72. Powy przytoczone ogólne prawida maj swoje zasto-

sowanie do wszystkich czci mowy .- dlatego bdziemy si starali

praktycznie wykaza to przez przykady. W kocu jeszcze podno-

simy, dla nas bardzo wany podzia: na odmienne i nieod-

mienne czci mowy. Ostatnie pozostaj w wszystkich swych

stosunkach niezmiennemi — gdy przeciwnie pierwsze w miar roz-

licznych' 'stosunków, jakie koo nich zachodz, naginaj czyli ska-

niaj si w róne formy czyli zalenoci gramatyczne — wyraajce

rodzaj, liczb, przypadek, czas, tryb, stopie itd. Kada forma, gra-

matyczna ma sw odrbn ccch gramatyczn wyraan przez

swój o waciwe zakoczenia.
Do odmiennych czci mowy liczymy Imiona: rzeczowniki

przymiotniki, zaimki, liczbowniki i czasowniki', do nie odmiennych

za przysówki, przyimki, spójniki i wykrzykniki.
t

§. 73. Zakoczenia form gramatycznych. wypisuj si w steno-

grafii zawsze cokolwiek wzniesione •nad lini i oddzielnie, jeeli

jest ródosów opuszczonym i tylko przybranka wypisan — lub jeeli

ródosów jako kilkozgoskówy uleg skróceniu przez opuszczenie

wygosowych gosek , z wyjtkiem przyrostków niu i uje , które

si pisz take oddzielnie ale pod lini z przybraniem wedle po-

trzeby dalszych cech gramatycznych. Inne przyrostki (zakoczenia)

krelc .je nad lini — piszemy *£rzy maych i rednich znakach za-

mykajcych zgosk tu nad ostatnim znakiem wypisanego ródo-

sowu lub przybraniu, przy dugich za znakach — obok tego znaku

nad lini lub i pod lini, stosownie do tego, gdzie znak odnony

przes&jemy pisa. • Jeeli ródosów jest zarazem i pierwiastkiem

wyrazu, wtedy nie mamy potrzeby pisa zakoczenie ani nad* lini

ani •oddzielnie, wyjwszy, e go take skracamy.

A) Rzeczowniki.

§. 74. Rzeczowniki w mowie polskiej odmieniaj si w sze-

regu piciu deklinacyj czyli odmian, których rónica polega tak na.

rónoci ródosoWa jak i zakoczenia, nakoniec.na rónoci w spo-

sobie czenia si ródosowa z zakoczeniami. Ta ostatnia okolicz-

no nie wiele nas w stenografii obchodzi -r- dlatego przedstawiajc
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poniej wzory wszystkich piciu odmian w jzyku naszym — tylkp

ródosowem i zakoczeniami zajmowa si bdziemy.

Obok zupenie wypisanego ródosowa, zestawiamy take jego

moliwe skróceiar

1) Detlinacya I. rzeczowniki in^kie, z ródosowem nie

przybierajcym w pierwszym przypadku adnego zakoczenia.

Przyp.

Przyp.

Liczba pojedyncza:

1. chop anio ko kamie
2. chop-a anio-a kon-m kamien-ia

3- chop-owi anio-owi kon-iowi kamien-iowi.

4. chop-a anio-a kon-m kamien-ia

5.' chop- (i)e aniel-e kon-iw kamie -iw

•6. chop-em anio-ew kon-iem kamien-im

7. w ch\op'(i)e w aniel-c

L iczba •inno

w kon-iu

ga:

w kamien-m

1. chop-y • a,iul-i-owie kon-ie kamie ic

2. chop-ow anio-ów kon-i kamie -i

3. chop-om anio-om kón-iom "kamien-iom

4. chop-^ mio-y-ów kon-ie kamien-ic

5; jak Izy jak Iszy "jak Iszy 'jak tszy

6* chop-ami anioJami ko-mi kami'e-mi

7. w chop-acA w anio-ac/& w ko-iach w kamien-iac/i

; 2) Deklinacya II.; nale: rzeczowniki rodzaju nijakiego,

zakoczone w pierwszym przypadku liczby pojedynczej
,
na o po

twardej a na e po mikkiej spógosce.

Przyp.

Przyp*.

Liczba pojedyncza:

1. dzieo prawo pole sdzenie

2. dzie-a. praw-

a

pol-a sdzeni-a

3. dzie-w praw-z* pol% sdzeni-w

4.

5.

jak Iszy jak Iszy jak Iszy jjak Iszy

6. dzie-m praw-cm pol-em s#dzeni-em

7. w dziel-e w praw-ie

Liczba inno

w pol-w.

ga:

w sdzen-iw

1. dziea prawa pola sdzenia

2. dzie praw pól sadze

3. rdzie-om praw-om ppl-om sdzeni-om
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rt^p. 4. ja'k Iszy jak Iszy jak Iszy jak Iszy

"• M I W M

6. die-a#w ! pfaw-oM pol-rfmt sdzeiti-aww

7. w dzie-ac/i w praw-acfe w pol-acfr w^drieni-dcA

3J D"eklinacya tli.; rzeczowniki eskie, zakoczone w przy

padku T ria a i i
)
równie w liczbie pojedynczej rzeczown ki mzkie

na a, imiona familijne na o.

Liczba pojedyncza:

r.
l

r -

broda chorob bania pani proba

?.' brody choroby bani pani proby

..3., brodzie chorobie bani pani probie'

'X. tyrod chorob bani panic prob
5.

• i-

brodo chorobo banio pani probo

6. brod chorob bani pani •prob

7. w brodzie • w chorobie

Liczba

w balii

•

, m ii o g a

:

w pani w probie

1... brody choroby banie panie proby

:-2.
,

bród chorób ba pa prób

3. ; brodom chorobom , baniom* paniom probom

6.

Jak Iszy \ jak Iszy
,

jak Iszy jk.Jszy jak Iszy

brodami chorobami

!.

baniami paniami probami
; •' 7. w brodach W chorobach w baniach w paniach w probach

4j D e k 1 i n a cy a IV.; rzeczowniki eskie z zakoczeniem w przy-

padku I. na jak spógosk mikk i -liczbowniki 5', fi, 1. 8, 0, 10.

Licz ba pojedyncza:

1. mio rzecz noc

2.

3.

4.

0.

6.

mioci

mioci

jak iszy

mioci

mioci

rzeczy

rzeczy •

jak Iszy

rzeczy

rzecz

nocy

nocy

jak Iszy

nocy

noc
7. w mioci w rzeczy w nocy

Licz ba mnoga

1.

2.

r

3.

mioci

mioci

mioióml

rzeczy

rzeczy

rzeczom

nocy

hocy

nocom
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4. mioci rzeczy nocy

5. jak Iszy jak Iszy jak Iszy

6. raio(ia)-mi rzeczami nocami

7. w miociach w rzeczach w nocach

5) Deklinacya V.; rzeczowniki nijakie o ródosowch
zakoczonych na spógosk, która odpada w L, IV, i V. przypadku

liczby pojedynczej.

L i c z b a p o j e d y c z a

:

L i c a b a mnoga

Przyp. 1.

2.

3.

4.

i).

6.

6.

ciel imi

cielcia imienia

cielciu imieniu

jak Iszy

cielta

cielt

cieltohi

jak

. imiona,

imion

imionom

Iszy

cielciem. imieniem

w cielciu w ..imieniu

cieltami

w , cieltach

imionami

w imionach

§." 75. Gdy nadto zakoczenia gramatyczne i tam, gdzie* je

razem z ródosowem wypisujemy nierozdzielnie, zreszt 1 oddzielnie

tj, nad lini wypisywa niozemy, przeto dla atwiejszego ich pogl-

du jak i \Vylazania sposobu ich pisania zestawiamy je tu razem.

(p.,d. str. 41 §. 75).

B. Przymiotniki.

§. 70. Imiona przymiotne czyli p r z ym i ot n i k i niaj; obecnie

w jzjku naszym tylko jedn, tak -zwan cignit alho zo-
on odmian (deklinay), a gdy ich cech jest oznaczanie przy-

miotów V stosunków rzeczownika' — lub inrt&j czci mowy rze-

czownie Wzitej, przeto w swych' zakoczeniach mus^ si z nim

zgadza co do liczby, przypadku i rodzaju. Tym samym, prawidom

i odmianie, ulegaj, imiesowy, liczebniki i zaimki przymiotu jk.owe

(§. 91), które zbliaj si swojem znaczeniem do waciwego .przy-

miotnika i jego niejako zastpuj.

Wzory deklinacyi przyiniotnikowej - czyli cignitej.

L i c z ba po je d y z a i

rodzaj mzki eski nijaki

Przyp. 1. dótry dobra dobre

2. dobrego dobrej dobrego

3. dobremu dobrej dobremu

4. jak Iszy dobr ' jak Iy
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Przyp. 5. jak Iszy jak Iszy jak. Iszy

.6\ dobrym dobr dobrem

7. .w dobrym w dobrej w dobrem

L iczba mnoga:

Przyp. 1. dobrzy dobnb dobre

2. • dobrych jak rodzaj mzki
3. dobrym M M

4. dobre , » >

5. jak Iszy jak Iszy jak Iszy

6. dobrymi dobremi jak rodzaj eski
w dobrych jak rodzaj mzki.

Licz ba pojedyncza:

Przyp, 1. kochany-a e wiccy-a-e glupi-ft-01

2. kochanego-j;-<70 wieccego-ey-e#o gupiego-e/-/0

3, kochanemu-c;-m*i', w!ccemu-$-emtt gupiemu-6^-m^

4. kochanego-#-e yiccego-^-^o' gupiego- <j-c

5- •kochany-a-e jak Iszy jak; Iszy

6. kochanym-#-em wieccym-^m glwphw-iem

6. w kochanym-e/-em >v wieccym-q/-ew w gupim ej-iem

L iczba mnoga:

Przyp. 1. kochani-0 wieccy- gupi-ie

2. kochanych wieccych gupich

3. kochanym wieccym gupim

4. kochane wiecce gupie •

5. kochani-e wieccy-e gufti-e

6. kochany-mi-ma wióccy-mi-mi gluirmi-emi

7. w. kochanych w wieccych yv gupich
,

§. 77. Jedn z najwaniejszych przemian, jakim przymiotniki

ulegaj jest stopniowanie, które rozróniamy na porównawcze i

bezwzgldne. Stopniowanie bezwzgldne do którego lmle imiona

zgrubiae i zdrobniae, wyraamy:

1) za pomoc stopnia równego, wyszego i najwyszego;

2) przez przyrostki: eki, iutki, iusieki, iutenineczki, iuchny itd.

3) . pr^ez przybranki : przy prze, z a, ze stopniem równym f co

ze stopniem wyszym; jak) prze, ze stopniem najwyszym

4} opisowo przez dodanie do stopnia równego przysówków

:

bardzo, mao, nader, arcy, zbyt, nieco, troch, raniej, wi-

cej (§. 118 i 119).
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Przymiotniki co do ioh wypisywania stenografi ulegaj i w sto-

pniowaniu, zwykym prawidom o „tworzeniu wyrazów" t;j. wypisujc

przyrostek, przybrank lub przysówek z ródosowem danego

przymiotnika.

§. 78. Stopniowanie porównawcze ma trzy stopnic, mianowicie:

£j równy, 2) Wyszy, 3) najwyszy stopie. Wszystkie trzy stopnie

odmieniaj si. wedle prawide dekliacyi przymiotnikowej czyli

cignitej, (§. 76).
(

§. 79. O stopniu równym / nie mamy w ogóle nic do powie-

dzenia — przypatrzmy si wic najsaniprzód wypisywaniu stopnia
wyszego. 'Stopie wyszy wyraamy przez dodanie przyrostka

sty albo ej8zy do .ródosowa odnooego przymiotnika. Zródo-

sów ten moe by alba pierwiastki em tj. jednozgoskowym, albo

jat przy wyrazach pochodnych — ródosowem skróconym
,

' przez

zblienie go do jego" jednozgoskowego pierwiastku np mody —
ród. mod, pierwiastek md, jstopie wyszy I) modszy, modsza,

modsze; saby, sab, sb, 2) sabszy-a-e , miy mi ml: 3) milszy

albo milejszy-a-e, bystry, bystr, 4) bystrzejszy* a-e, 'skpy, skp, skp, b)

skpszy-a-e.

§\ 80. .Stopie najwyszy tworzy si z stopnia wyszego,

dodawszy z przodu przybrank nf. Otó w stenografii wyraamy
stopie najwyszy, gdy do ródosowa danego przymiotnika doda-

my z przodu lecz oddzielnie przybrank naj, np. najsabszy 1,

najmilejszy 2, najbystrzejszy 3, najskpszy 4, najcilejszy 5, naj-

miociwszy 6, najpikniejszy 7, najczarniejszy 8 itp., rozumie si,

e • liczb mnog trzeba ile monoci zakoczeniem gramatycznent

oznaczy.

§.81. Nadto mamy w mowie naszej sto pniowa nie opiso-

we, polegajce^ na .wypisywaniu przysówków bardziej lub wi-
cej w stopniu wyszym a w najwyszym najbardziej i naj-

wicej, i ródosowa a wzgldnie pierwiastka danego przymiotnika

np. bardziej saby I, wicej niegodziwy 2, najwicej bity 3, najbar^

dziej cierpki 4, najbardziej cierpliwy 5 itd.

§. 82. Przymiotniki, które odstpuj od powszechnych zasad

w ' stopniowaniu gramatycznem, nie wymagaj w stenografii dla swego

oznaczenia, adnych osobnych prawide, albowiem nam chodzi tylko

o wypisywanie przyrostka a wzgldnie przybranki i ródosowa lub

pierwiastka/ potrzebnych do wyraenia stopnia wyszego a wzgltlnie

najwyszego. Nalefc tutaj

:
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a) przymiotniki zakoczone na przyrostki Ict', okf, ekt, które

gin w stopniu wyszym np. sodki sodszy 1 ,
gadki gadszy 2,

ciski cieszy 3> miaki mielszy 4, wazki wszy 5 itp.

b) przymiotniki nastpujce, które urabiaj stopie wyszy od

zupenie innego ródosowa — jak go w stopniu równym posiadaj
np. Wielki 6, wikszy '7, najwikszy 8, dobry 9, lepszy 10, najlejj-

szy 11, may 12, mniejszy 13, najmniejszy 14, wysoki 15, wyszy
najwyszy 16 itd.

§.83. Na podstawie zasady, e w wyrazach, któro w ' jedne

m

i tóm samem zdaniu znajduj si '

i zpowodu swej wzajemnej zale-

noci w jednym i tym samym przypadku stoj, wypisujemy (ko-

cówk) przyrostek deklinacyjny tylko pierwszego z rzdu wyrazu,

opuszczamy go za wreszcie jako zupenie zbyteczny, bo gdy wyrazimy

przyrostek deklinacyjny w pierwej ' stojcym rzeczowniku lub innej

czci mowy, rzeczownie wzitej, to ze stosunku zalenoci w nast-

pujcych po nim. wyrazach to zakoczenie samo przez si rozuinie

siej wic nie potrzebujemy tego zakoczenia powtarza jeszcze w na-

stpujcym przymiotniku, a znowu gdy przymiotnik pierwej stoi, to

wyraamy w nim przyrostek, w nastpujch za wyrazach zale-

nych, opuszczamy takowe, np. 1) mego dobrej pana wspaniay paac

sta si ofiar gwatownej poaru (mego dóbr... pan., wspaniay pa-

ac sta si ofiar gwatownego poza..) Wielkich i maych, biednych

i bogatych, ogóem wszystko ludzi przej niezmiernym zalew ten

okropny wypadek. (Wielki i ma... biedn... i bogat... ogóem wszystk...

ludz przej niezmiernym al... ten okrop... wypad...)

§. 84. • Stosunek przymiotnika, nastrcza nam jeszcze inne

,

moliwe uatwienia przy skróceniach zda, a to mianowicie ze

wzgldu na róny w kadym stopniu sposób spajania dwóch lub

wicj z sob porównywanych przedmiotów i tak w stopniu równym

uywamy do ' tego jedynie spójnika jak, w stopniu wyszym za
spójniki: ni. 1, nieli 2, anieli 3, nili (§. 122) i przyimki nad i

od, przy negacyi za wycznie spójnik: jak; w stopniu najwyszym

tiywamy nakoniec przyimków: z, midzy, poriiidzy, z pomidzy.

Otó spójniki te, jako mniej istotne czci zdania dadz si

z atwoci' opuszcza, n. p. Trzy rzeczy w szlacheckieiri miecie

daj si spostrzega: dwór wyszy nieli koció, karczma okazalsza

nieli ratusz, psiarnia lepiej zbudowana ni szpital; wyrazimy

stenografi: Trzy rzeczy w szlacheckim miecie daj si spostrzega:

dw6V wyszy — koció, karczma okazalsza — ratusz ,
* psiarnia le-

piej zbudowana — szpital. Mój brat, Jan, jest daleko sabszy od
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twego stryjecznego brata. Kazimierza, (mój brat Jari^est daleko

sabszy— twego stryjecz brat—Kaimie.)

§. 85. Imiesowy, które przybray znaczenie przymiotników i

wyraaj wasno dajc si przez stopniowanie oznaczy, ulegaj

stopniowaniu na tych samych prawidach co przymiotniki.

C. Z a i xn k i

§.86. Zaimki dla swej wa-rioci' i czstego powtarzania si

w mowie naszej a nadto swego prawie wycznie jednozgoskowego

brzmienia, zawierajcego w sobie kilka spógosek bezporednio si

stykajcych — s z tego powodu niemaej wagi w stenografii; albo-

wiem wymagaj najkrótszego a przyt^m bardzo dokadoego wyrae-

nia siebie i swoich form gramatycznych.

Zaimki, które s albo r z e c z o w n ym i , albo przymiot n y-

mi albo wreszcie liczebnymi, dziel si wedle swej wewntrznej

istoty na:

I. Zaimki osobiste: I) osobiste w cisem znaczeniu:

ja, ty, ona, on, ono, my, wy, oni; 2) zwrotne: siebie, sobie, si,

wszystkie trzy jakg nieodmienne piszemy skrócono ; 3) d z i e r aw c z e:

mójj twój, nasz, wasz, trzecia osoba posuguje si przypadkiem II.

zaimków osobowych • jego i ich; nakoniec swój. Zaimki te piszemy

przez mój, twój, swój mianowicie albo na linii, albo pochylajc

je pod lini.

II. zaimki wskazujcej on, ona, ono, ów, owa, owo, ten

ta, to, sam, sama, samo; zoone: tamten^ tamta, tamto, ten sam,

ta sama, to samo, tene, tae, toe i taki, taka, takie.

III. zaimki pytajce: kto? co? któ? có? czyj? czyje?
który? która? które? jaki? który? jaki?

IV. zaimkf wzgldne: kto, co, który, jaki, jaka, jakie.

V . z a i m k i .n i e o k r e 1 n e : kto, ktokolwiek, co, cokolwiek,

jakibd, czyjkolwiek, czyj, niczyj, niektóry; niejaki, jeden, niejeden

nijaki, pewien, pewny, inny, inszy, kady, wszelki, wszelaki, wszego,

wszystko, wszystek, aden.

Co do pocze zaimków z partykuami ie, li, to, budi, kol"

totek i z przyimkami zastanowimy" si, bliej w §§. 126 i 129,

§. 87. Zaimek osobisty w .cism znaczeniu i za-

imek zwrotny maj swoje, zapeni odrbn odmian (deklinacy),

inne za odmieniaj si wedle zasad deklinacyi zaimkowej— caa

za reszta podug d,ek li acy.i .przymiotnikowej czyli tak

zwanej deklinacyi cignitej , któr ju powyej -poznalimy. Cay

ten stosunek okaemy tutaj przykadami.
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§. 8^Deklinacya zaimka osobistego i zwrotnego:

Liczba pojedyncza:

osobisty zwrotny

Przyp. 1.

2.

ja

mnie

ty

ciebie siebie

3. mnie (mi) tobie albo ci sobie

4. mi albo II. ci albo II. si

5,

6.

•7.,

mn
w mnie

ty

tob
w tobie

Liczba mnoga:

sob (z sob)

w sobie

Przyp. 1.

3.

3

my
nas

nam

wy
was

wam
Liczba mnoga

ma take te same

4. nas was formy

?•
.._ wy

0. nami wami

\7. w nas w was

§. 89. Deklinacya zaimkowa: Zaimek on, ona, ono jako

cile osobisty odmienia si podug tego wzoru, za jako wskazujcy

podug wzoru II, któren t^lko ze wzgldu na rónic zakoczenia

swego ródosowa na tward spógosk, od tego wzoru si róni.

Liczba pojedyncza:

Przyp. 1. W (ja) (je)

2. jego jej • jego

3. jemu jej jemu.

4. — j (moje) je

5. jak' Iszy jak Iszy jak Iszy

6. nim (im) ni (j) niem *

7. w nim w niej (jej

Liczba mnoga:

w niem

Przyp. 1. (i) {je) • a*) .-

2. ich ich ich

3. im im im

4. je * je je

5. — —
. ,—

6. nimi ,{imi) niemi (iriii) niemi (iml

7. w nich (ich)
1 w nici]i (ich) w nich



Przyp. 1. ci

2. . tych ,.

3. tym

4. te

5. —
6. tymi

7. w tych

— m —

Liczba p o j e d y Yi c z a

:

Przyp. 1. kto, ten, ta
'

to

• 2. kogo, tego tej tego

3. komu, temu tej temu

4. jak Ugi albo I. t to, jak I.

• G. kim, tym ta tern

7. w kim, w tym jak III. w tej w tern
*

Liczba mnogn:

.

te • te

tych tych

tym tym

te (jak I). jak Iszy

temi

.

tern i

w* tych w tych.

W deklinacyi zaimkowej odmieniaj si dzisiaj w mowie naszej,

a) kto, co, jego,- jej, jego od nieuywanego dzisiaj i, ja, je] dalej:

PJ ten, ta, to, on
, v
ona, ono, mój, rhoja, moje, swój, swoja, swoje,

twój, twoja, twoje, ów, je.den, kto itd. Oprócz tego zauway nam

wypada, e zaimki dzier awc ze- mój, .twój i swój, oprócz form

penych, urobionych cile podug powyszego \tfzoru , maj jeszcze

take, do czsto uywane cignite formy: ma 1, twa 2, swa 3,

me -4, twe 5, swe (J, mego 7, twego 8, swego 9, (miasto mojego,

twojego, swojego,) memu 10, twemu 11, (miasto ; mojemu, twojemu,

swojemu) mej .12, twej 13, swej 14, (miasto mojej, twojej, swojej)

m 15, tw 16, sw AT
7

(miasto moje, twoje, swoje,) mym 18

twym 19^ swym 20, (miasto moim, twoim, swoim). Z' tych. przyto-

czonych przykadów widzimy, e i zaimki wedle tego, czy ich ró-

dosów koczy si na tward lub na mikk spógosk odmieniaj

si prawie na tych samych zasadach co i rzeczowniki.

Nic ma w Ilgim przypadku niczego, • w Mim niczemu itd.,

podobnie czego, czemu itd. Oprócz tego podajemy w-HIim przyka-

dzie d}va wzory odmiany zaimkowej, mianowicie tamten , wszystek

,

wszystka, wszystko.

Liczba pojedyncza:

Przyp. 1, tamten-a-o wszystek-a-o

2. ta,n\tego-ej-ego wszystkiego-ef-e#0

3. ta,mtemxL-ej-eniu wszystkiemu ej-emu

4. tamtego-g-o wszystkiego-^ro
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Przyp.

90.

5. jak Iszy jak. Iszy

6. tsuntym--em wszystkim-^-^m .

7. . w tamtym-ej-em w wszystkim-<y-c'm

Liczba mnoga:

1. t&mci-te-tc (wszyscy) wszystkie-j-ie

2. tamtych wszystkich

ii. tamtym wszystkim

4. tamte
t

wszystkie

5. jak Iszy
*

jak Iszy

6. ' tamtymi-mi •wszystkimi-iwii

7. 'w tamtych •

'

'. w wszystkich

Wzory d e k 1 i n a c y i cignitej czyli przymiot
nikowj, Wykazalimy ju w §•" Y6 — tutaj za ze wzgldu na

jej zastosowanie do wielkiej liczby zaimków, przytaczamy przy-

kad, z którego si okae, e zakoczenia deklinacyi przymiotniko-

wej, dodajemy równie i do ródiosow danego zaimka: np.

Przyp.

Pryp.

Przyp.

Liczba po je
(
dyc,£a:

L. ' kady-a-c pewien- a-nc'

2. kadego^-^o • y&wnego-ej-ego

3. kademu-;'-£9)m ipewnmiu-ej-emu

4. kadego- -e pewnego --e

5. jak Iszy l jak Iszy

6. kadym-tg-wi .pewnym-^-cm

7. w kadym^^-cm w pewnym-ój-ni

Liczba iinno ga:
,

1. k&dy-c-e. pewni-e-c

2. 'kadych pewnych

3. kadym pe>ynym

4. kafcde pewne

5. ijak Iszy Jak Iszy

6. kdyniinwi

.

pwnymi-cw
7.

t
w kadych Wr pe\ynycji

Liczba poj
j
e d y c z a :

1. który-a-g aden-a-e

2. którego-e/-e#0 aidhe&o-ój-egó

5. któremu-ej-ernu adneinu-$-c#w
4. któ^ego-^-e adnego-rg-e

5, jak • Iszy jak Iszy
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6. którym-^-w adnym -em
7. w którym-ej-em w adnym-ejf-em

Liczba mnoga:

Przyp. 1. którzy-e adni-e

2. których adnych
3. . którym adnym
4m które adne
5. jak Iszy jak Iszy

6. którymi-emi adnymi-ómi

7. w których w adnych

Nie potrzebujemy tutaj przypomina, e zakoczenia i oddzielnie

nad lini pisa mona.

D. Liczbowniki.

§. 91. Przedewszystkiem nas najmuje sposób wyraania licz-

bowników tj. liczb czyli znaków liczbowych. Liczby te czyli znaki —
a mówimy tu o liczbówkach arabskich, gdy tylko te w stenografii uy-
waj si, s ju pewnym rodzajenf pisma stenograficznego, nader krótko

i szybko dajcego si wyraa — tak, e kady piszcy zdoa

bezpiecznie zda za mówc w nakrelaniu liczb choby najwik-

szych. Nauka stenografii nie ma wprawdzie krótszego sposobu wyra-

ania liczb — lecz jj&dyrrie przez upojedyczenie tych samych zna-

ków i symboliczne oznaczenie nuli (zera), osigamy przy liczbach

krgych bardzo podane uatwienia, i tak:

a) dziesitki oznaczamy zwykym przecinkiem u dou

liczby gównej np. 1,-10, 2,-20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,-90.

b) setki tak sam kresk prostopad u góry liczby gównej

np.: 1'— 100, 2' - 200, 3'—300, 4'-400, b', 6', 7', 8', 9'—900.

c) tysice ma nulk u dou liczby gównej np.: 1 — 1000,

2 _2000, 3
o -3000, 4 -4000, 5 , 6 , 7 , 8 , 9 .

d) dziesitki tysicy tak nulk ugory liczby gównej

np.: 1°- 10000, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°-90000.

e) statysicy przez zwyk nule: 10—100000, 20, 30,

40, 50, 60, 70, 80, 90.

f) miliony przez ma kom czyli zwyky przecinek nieco

labkowaty , u dou gównej liczby 1,— 1,000.000, 2, 3
y

4, b'j 6,

7, »,- 9;.

g) dziesitki milionów takime przecinkiem, lecz u- góry

liczby gównej: V— 10,000.000, 2', 3', 4', b\ 6', 7', 8 J
,

9',
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h) setki milionów przez mae niby greckie p lecz lepiej

od kluczki poczynajce si pisa, u dou liczby gównej : lp—100000000

i) tysice milionów- przez takie p lecz u góry liczby

gównej, lp— 10000C0000, 2p, 3p, 4P, 5p, 6p itd.

Je) Biliony oznaczamy przez dwa przecinki „ u dou — a try-

liony przez takie dwa przecinki u góry liczby gównej — chocia

pisowni take wyran: miliony 1) biliony 2) i tryliony 3) przy

gównych liczbach zaleca moemy. — Te same znaki powy przy-

toczone w tekcie bardzo dobrze si uywaj: (patrz §.91. do str. 50).

1) Take pisa moemy „ miliony a miliony; " biliony a

biliony; stotysicy a stotysicy 00=tysicy, a tysicy— 00
; tysice a

tysice pady w tym boju 1 , kilkakrostotysicy 2
;
kilka milionów

wygra na loteryi 3
?
kilka set 4 itd.

§. 92. Oprócz podziau liczbowników. na oznaczone i nie-

oznaczone, dzielimy je na a) liczebniki gówne czyli wa-
ciwe; b) liczebniki porzdkowe, c) liczebniki wielo-

rakie czyli mnone.

§. 93. Liczebniki gówne oznaczamy w stenografii zwy-

keini liczbami — jak najpojedyczej wypisywanemi ; co do od-

miany liczebników, która czci idzie wedle zaimkowej — jak :

jeden, dwaj i obaj, czci wedle wasnej
,
jak trzy : trzej, cztery i

czterej — reszta za wedle rzeczownikowej (§.*74), a takow wy-

raamy przez odpowiedni liczb jako przedstawiciela ródosowu i

zakoczenia gramatyczne wypisane nad lini np. 1) miaem tylko jednego

(Igo) przyjaciela, 2)25go dnia swój cikiej choroby umar w 78m roku

swego czynnego ycia. Liczebniki zbiorowe wyraamy przez

odpowiedni liczb i dodanie zakoczenia ro np. a) picioro, szecioro,

czworo, siedmioro, dziesicioro, jedynacioro , trzydzieciczworo, dla

dwoje, troje, piszemy miasto ro tylko o; oboje wypisujemy cako-

wicie, za obydwa piszemy przez 2 i po nim o. Nale tu jeszcze li-

czebniki nieoznaczone: (3) ile, tyle, wiele,' mao, par, kilka,

kilkoro, kilkanacie, kilkadziesit, kilkaset, kilkatysicy, kilkadziesit-

tysicy, wicej, najwicej, mniej, dosy, mniej wicej, wicej mniej,

duo itp. Samo przez si rozumie si , e kocówki liczebników

mona opuszcza w zwizku zdania -— sposobem jak wykazalimy

w §. 83 przy przymiotnikach.

§.94. Liczebniki porzdkowe oznaczamy odpowiedni

liczb i wypisanym nad- ni znakiem ]=i=y np. a) pierwszy, drugi,

trzeci, czwarty, pityj dziesity, dwudziesty, setny, tysiczny, milio-
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nowy itp. Nadto piszemy jeszcze (3) dwusetny, trzechsetny, trzech,

czterech, piciu-tysiczny, szecio, siedmio, omio-milionowy itp. dalej:

1) pierwszy, 2) wtóry. Odmiana liczebników 'porzdkowych jest regu-

larn i ta sama co przymiotników — azatem i tutaj pisa bdziemy
ródosów danego liczebnika tj. odpowiedni liczb z dodaniem ko-
cówki deklinacyjnej. Dla odrónienia za jednego od pierwszego,
drugiego od wtór ego, krelimy: e) jednego, pierwszego, dru-

giego, wtórego.

Piszemy dalej V2 pó, l
1

/,
pótora, 2 1

/,
póltrzecia, 3 72 pó-

póczwarta, V/2 pópita itd. */
a

1 pó do pierwszej, % 2 pó
do drugiej, % wier, 1

/a pó, !

/7 jedna siódma, % jedna dzie-

wita itd.

Z liczebników porzdkowych tworz si przysówki porzd-

kowe: 1 po pierwsze, 2 po wtóre, 3 po drugie, 4 po trzecie, itd.

§. 95. Liczebniki mnone albo wielorakie.

I. pojedynczy, 2. podwójny, 3. potrójny, 4. poczwórny, 5. (popitnyj

6. poszóstuy, 7. dziewitny, 8. dziesitny, 9. dwoisty, 10. troisty,

II. jednaki, 12. dwojaki, 13. trojaki, 14. czworaki, 15. picioraki,

16. szecioraki, 17. siedmioraki, 18. omioraki, 19. dziewicioraki,

20. dziesicioraki, 21. dwudziestoraki, 22, trzydziestoraki itd.

iloraki 1, wieloraki 2, tyloraki 3, kilkoraki 4. Wszystkie liczebniki

mnone s przymiotnikami* i tak samo si odmieniaj.

Przysówki liczebne mnona, które powstaj z tych liczeb-

ników, oddajemy w stenografii, g4y stoj w zdaniu tak samo, jak i

liczebniki mnone np. pojedynczo I, podwójnie 2, potrójnie 3, np. po-

dwójnie usiowa mu zada cios miertelny. Jednakowo, gdyby miaa

zaj jaka dwuznaczno^dodajemy do liczby kocówki nie, ko i scie

np. podwójnie 1, potrójnie 2, poczwórnie 3, dwojako 3, trojako 4
;

dziesiciorako 5, dwoicie 6, troicie 7 ; dalej piszemy jeszcze dwój-

nasób 8, trójnasób 9, czwórnasób 10, pinasób 11, przez dodanie

przyrostka na u dou* liczby.

§. 96. Oprócz tego mamy jeszcze liczebniki podziaowe
(distributiva) po jednemu 1, po jednej 2, po dwóch 3P po trzech 4,

po czterech 5, po dziesi 6, po sto 7, po dwoje 8, po picioro 9,

po czworo 10 itd. Zamiany z przysówkami po pierwsze, po dru-

gie itd., wcale obawia si nie mona, gdy piszemy przybrank po

oddzielnie, nadto mamy jeszcze przysówki liczebne raz 11,

dwa razy 12, trzy razy 13, pi razy 14, dziesi razy 15, sto razy

16, tysic razy 17, dwakro 18, 'trzykro 19, stokro 20, pikro
21 itd., nakoniec przymiotniki tylko naszemu jzykowi waciwe:

4*
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jednokrotny, 22, dwukrotny 23, trzykrotny. 24, dziewikrotny 25,

stokrotny 26 itd. i od tyche urobiono, przysówki: dwukrotnie 27,

trzykrotnie 28, stokrotnie 27 itd.

.;$„ 97. Odsetki oznaczamy przez °/ np. 5°/, 6°/, 7% 15°/1'

15 procent od sta; dnie i miesice w sposobie uamka 16
/z ; 15. lu-

tego- ,

2 %- 20. kwietnia,
'

2

/l2 : 2. grudnia, chocia moemy pisa: a) sty-

cze, luty, marzec,, kwiecie, maj, czerwiec, lipiec, sierpie, wrzesie,

padziernik, listopad, grudzie; snie przez aa nad liczb np.

1) pi sni, 2) sto sni, 3) 1100 sni ; stopy przez 8 nad liczb

np. 4) sze stóp, 5)210 stóp; caH przez li np. 6)11 cali, 7] 4 cali,

linie przez „_ u nad liczb np. 4 linie, 5 linij, 7 linij; okci przez /

np. 4/ 4 okci, 5/ 5 okci, 5,/ 50 okci: cetnary przez & np. 4,flf

40 cetnarów, 5# 5 cetnarów, \ <& 1000 cetnarów; funty przez £"

np. 13) 40 funtów, 55 14) funtów itd.

Jeeli jest mowa o dzisiejszem stuleciu pisze si tylko dwie

ostatnie cyfry — w innych razach piszemy i setki a tysice wogóle

naley opuszcza np.
25
/5 57=25. maja 1857. Rok gdy go oznaczy

musimy, wypisujemy przez ro u dou liczby np. 12^: 12, roku,

miesic przez tnie, obok liczby wypisane np. 4 miesice itp.

Uywano liczebniki porzdkowe przy imionach wasnych wyra-

amy przez zwyke liczby np. Wadysaw IV. 15, Rudolf II. 16,

Jan XII. 17, Henryk IV. 18 Karol X. 19 itd.

III. Caasownik (sowo).

§.98. Czasownik, tworzc jedne z najistotniejszych czci zda-

nia, wymaga najwikszej uwagi ze strony naszej i stanowi dlatego

najwaniejszy 'oddzia w' nauce o króceniu wyrazów. Wszystko po-

wyej Wypowiedziane o sposobie skracania wyrajów, nia przy cza-

sowniku istotnie jeszcze rozciglejsze zastosowanie, albowiem z ca
lisilftóci dó'tego zda bdzieihy, by czasowniki w ogóle jak naj-

krócij wyraa.

§. 99. Nie mogc si wdawa w bliszy rozbiór form. konju-

gcyjnych só^wa wogóle, pozna wypada te zasady, wedug których

urabiaj si formy gramatyczne sowa, tak pierwotne jak i zoone.

,
Formy pierwotne tj. niezoone, do których zaliczamy prawie

^yszystkie czasy,' tryby i imiesowy, nale w jzyku naszym do

strony czynnej, z któr nam si obezna i na niej gównie si

oprze naley,, strona bierna bowiem, której — w mowie

polskiej uywamy po wikszej czci niechtnie, posiada prócz dwóch
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pierwotnych form tj. imiesowu biernego w czasie teraniej-

szym i imiesowu biernego w czasie przeszym, reszt

Wszystkie inne zasoby swych form, tylko powstae z& zoe \\ i'a jednego

z tyche dwóch imiesowów ze sowem posikowem by, albo w1

pe^

wnych razach z innymi czasownikami jak zo8ta ymieó albo wreszcie

przez zoenie form strony czynnój ze ^zaimkiem ste.
: ,;

§. 100. Przystpujc da przegldu zasobu form w konjugacyi

polskiej, napotykamy najsamprzód:

a) wyraz bezok&liczny sowa (infinitivus), który wy-,

raajc tylko sa
;

mo znaczenie i; niejako, tre sowa, bez wszelkich

innych konjugacyjnych okolicznoci, zastpuj liiiejsce rzeczownika

w przypadku I., II. albo i IV. albo wreszcie odpowiada take aci-

skiemu sinum np. 1 Jy i umiera jest przeznaczeniem czowieka

2) musz pozna te stosunki, 3) nie mog zbada przyczyny tego

zjawiska, 4) nie inaczej tylko tak powiniene to zrobi (supinum).

b) imiesowy (participia) , które : okazuj si • w postaci

przymiotników lecz zachowuj swoje natur czasownikow. Wymowie

naszej mamy w ogóle dziewi imiesowów, 3 z tych cztery tworzy

strona czynna a pi strona bierna. Z imiesowów czynnych. s *trzy

niezooe a jeden zoony, za z imiesowów biernych dwa 'niezo-

one a trzy zoone. Mamy wic:

1) Imiesów czynny czasu teraniejszego (niezóony),

jako przymiotnik z (kocówk) przyrostkiem acy , rtc«, ace albo

jako przysówek z zakoczeniem na ac np. idcy 1, idc 2, piszcy

>

3, piszc 4, majcy-a-e 5, majc 6. Imiesów bierny cfcasu te-

raniejszego koczy si na (o)my-a-e zachowa si tylko w na-

stpujcych wyrazach: kryjomy 7, akomy 8, rodzimy 9; ruchomy 10>

rzekomy 11, wiadomy 12, widomy 13, i znikomy 14;

2) Imiesów czynny czasu przeszego (niezóony) na

,*a, lo a niekiedy na przymiotnikowe' zakoczenie y, l\i, le np.

czynia 15, czynio 16, biega 17, biegaa 18, biegao 19, broni 20,

bronia 21,. bronio 22, zbiegy-a-e 23 itp.

Imiesów bierny czasu przeszego (niezóony) na ty

albo ny np. pisany 24, zwalczony 25, kochany 26, pojty 27,

kuty 28 itp.

3) Imiesów czynny czasu przeszego' (niezóony), tak

zwany imiesów zaprzeszy, uywany dzisiaj tylko jeszcze przy-

sówkowo 1

i dlatego nieodmienny; np. biwszy 29, bywszy 30, pi

sawszy '31, zyniwszy. *32,* broniwszy 33 itp. ' 'i



t- 54 -

Imiesów bierny zaprzeszy (zoony) np. bywszy albo

zostawszy: pisanym 34, bitym 35, kochanym 36 itp.

4) Imiesów czynny czasu przyszego, urabia si tylko

przez zoenie, majcy-a-e z wyrazem bezokolicznym danego sowa

np. majcy-a-e: przyj 37* je 38, da 39, bi 40, czyni 41,

pisa 42 itd.

Imiesów bierny czasu przyszego urobiony z majcy-a-e

by albo si i imiesowu biernego czasu przeszego a wzgl-

dnie wyrazu bezokolicznego np. majcy-a-e by: jedzonym 43, bi-

tym 44, czynionym 45, pisanym 46, robionym 47 albo niajcy-a-e

si je 50, pisa 51, bi 52, czyni 53, robi 54 itp. Nareszcie

5) Imiesów (tylko) bierny wspóczesny np. bdc: pi-

sany 66
y bity 56, siekany 57, albo bywajc: pisanym 58, kochanym

59, karmionym 60, albo nakoniec : piszc si 61, karmic si 62,

bijc si 63 itp.
*

) Czasy (tempora). W mowie naszej mamy w ogóle cztery

gramatyczne czasy, a to :

1) czas teraniejszy (praesens) robi 1, siedz 2, yj 3.

2) czas przeszy (praeteritum) robiem 4, siedziaem 5,

yem' 6.

3) czas zaprzeszy (plusuamperfectum) np. czyniem by
7, kochaem by 8, pakaem by 9.

,v4)^G'zas przyszy (futurum), który mona dwojako tworzy:

przez bd: czyni 10, czyta 11, biega 12, krzycza 13, albo

bd: czyni, czyta, biega, krzycze.

d) Trybów (modi) mamy w jzyku naszym trzy, których za*

daniem jest oznacza pewien odrb nyv stosunek zawartój w sowie

czynnoci do podmiotu.

1) tryb oznajmujcy (indiativus) wyraa, e czynno
przypisywana podmiotowi rzeczywicie ma ' miejsce np. brat kupi

konia 1, pobilimy wrgów 2.
*

*
'" 2) try ! b rozkazujcy (imperativus) wjraamy przez niech,

cie, my, wy, ty, które wypisujemy obok pierwiastka lub ródo-
sowa danego czasownika (sowa) np. róbmy 3, róbcie 4, rób ty 5,

niechaj robi 6, niechaj pij 7, niech umiera 8, niech umrze 9 itp.

3)tryb przypuszczajcy czyli idealny (eon junctivus hipo-

thetiens) wyraa mono ziszczenia si podmiotowi przypisy-

wanej czynnoci. Mamy a trzy odcienia czyli sposoby wyraania

trybu ... idealnego, mianowicie: sposób yczcy (optativus) przez

o)bym, sposób celowy, (finalis) przez. (ae)6|/m lub abym i spo-
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sób warunkowy (conditionalis) przez (gdy)bym lub bym np.
1 )

gdy-

bym mia moc i si, zgruchotabym ten pomnik haby i niewoli;

2) oby wszechmocny wspiera twe zamiary ; 3) nie pomin najmniejszej

sposobnoci, (aebym) abym si nie pomci krzywdy mojej itd.

Tryb idealny ma nadto dwa czasy gramatyczne: 'tera-

niejszy np. robibym, dabym, jadbym i przeszy, który po-

wstaje przez dodanie by-a-o do czasu teraniejszego np. bybym
robi, bybym da, bybymjad, bybym pisa itd. gdybym to by móg
napisa itp.

d) Na ostatek naley nam poczyni niektóre uwagi co do

osób, liczb i rodzajów. Osób mamy trzy tak w liczbie poje-

dynczej jak i mnogiej, wyraanych przez, ja, ty, on, my, wy, oni,

ale w mowie naszej rzadko przy czasowaniu uywanych
,

gdy
czasownik sam zawiera w swojem zakoczeniu znami osoby, do

której czynno si odnosi (do osoby pierwszej, drugiej lub trze-

ciej);* liczb mamy dwie: pojedyncza i mnoga, bez rónicy czy

czynno si odnosi do dwóch lub wicj osób ; nakoniec co do rodzajów,

to waciwie konjugacya nasza rozrónia je tylko w tych formach

czasowych, które si urabiaj ze sowa by i imiesowu, a to dla-

tego , e imiesowy posiadaj zakoczenia . osobne dla wszystkich

trzech rodzajów np. a) pisaem by, pisaam bya, pisa-

om byo.
§. 101., Podnosimy tutaj ze szczególnym naciskiem, e z po-

midzy czterech czasów czynnych — tylko jeden czas teraniej-

szy jest niezoony — reszta za s to formy cignite
czyli zoone ze sowa posikowego byó i z imiesowu na

/, /a, #o, a w czasie przyszym take i z wyrazu bezokolicznego —
co poniej w przykadach najlepiej si Qkae.

§. 102. Przedstawiwszy powyej ogóln cao naszych istot-

nych tj. niezoonych jak i zoonych form konjugacyjnych, przy-

patrzymy si tutaj jeszcze i- samemu sowu czyli czasownikowi.

Sowa s albo pierwotne (pierwiastkowe) albo pochodne (ródo -

sowowe). Pierwsze majc za ródosów swój jednozgoskowy pierwia-

stek, nie przybieraj adnego przyrostka do niego, i oprócz rzek dam,

sid i bd, wyraaj zawsze czynno niedokonan (rmperfecta),

która przemienia si na dokonan (perfecta,) dopiero przez przybra-

nie jakiej przybranki , najczciej przyimka , np. robi— z-robi
,

bij—za-bij, plot—s-plot; drugie za tj. sowa pochodne urabiaj si

albo ze sów pierwotnych albo z imion, w których to wypadkach ich

ródosów tern si róni od swego pierwiastku, e ma dodany do

siebie zawsze jaki przyrostek , a oprócz tego znajdujemy czasami
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w nim? przeksztacon samogosk przez zejcie lub postpienie sa-

mogoski np. z widzie — otrzymujemy przez postpienie samo-

goski i w ie wiedzie gni—gnoj; pu—jpiyn, s£%—s^,
§. 103. Podzia czasownika na sowa przechodnie i sowa nie-

przechodnie ma w nauce stenografii wielk wano, albowiem pierw-

sze, rzdzc zwykle czwartym lub drugim przypadkiem przedmiotu,

na którego czynno w sowie zawarta, przechodzi, uwalniaj nas od

wypisywania zakocze deklinacyjnych przedmiotu, zwaszcza, e
w mowie naszej czasownik stoi w zdaniu zwykle przed przedmiotem,

do którego si odnosi: a) broniem mojej wiary; Amerykanie zwy-

ciyli angielskie wojska; zgubiem 100 reskich itp.

§. 104. Przystpujc do praktycznego przedstawienia sposo-

bów wyraania czasownika w stenografii, zwracamy ponownie uwag
na to, coi^y szczególniej w §. 70. i 72. podnieli, e i w sowie roz-

rónia naley w kadej formie. gramatycznej: — ródosów (a wzgl-

dnie pierwiastek), który przez ca konjugacy pozostaje mniej wi-

cej nieruchomym i czci ruchome i zmienne, które przy czasowniku

dzielimy na zakoczenia i cechy trybowe tudzie spójki ; ostatnie

zlewaj si niejako w zakoczeniu formy.

§. 105. W odniesieniu do tego comy w §. 96, 101, 102 wy-

rzekli i w koniecznoci obeznania si z zasadami form zoonych,

przedewszystkiem musimy przedstawi konjugacy sowa posikowego

by, które w stenografii jest powszechn mod i niejako ideaem

krócenia czasownika.

KoEJugacya sowa posikowego „by".

Wyraz bezokoliczny 1) by;, imiesów wspóczesny 2) bedac;

imiesów czynny przeszy 3) 6|//-«-o
;
byy-a-e ; imiesów czynny

zaprzeszy 4) bywszy; imiesów bierny czasu przeszego 5) byty-a-e

(odbyty, przebyty); imiesów czynny przyszy 6.) majcy-a-e by.

. Tryb oznajmujcy. II. Tryb rozkazi

Ozas teraniejszy: Czas przeszy:

jestem byem-am-om —
jeste bye-a-o bd
jest ' ' by-a-o niechaj bdzie

jestemy bylimy, byymy bdmy
jestecie bylicie, byycie bdcie
s byli, byy niechaj bd
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Czas przyszy. Czas zaprzeszy. miesów czynny czasu

bd byem by,
teraniejszego

!

bdziesz bye by bdcy-a-e

bdzie by -by bdcego-ej-ego

bdziemy bylimy byli

bdziecie bylicie byli

bd byli byli <

(Aoristus).

Liczb. poj. bym, by, by, bymy, bycie, by.

Podug tej mody odmieniaj i: abym, aebym, ol^ym, gdy-

bym, i inue poczenia z bym.

•III. 'Tryb idealny.

a) Sposób warunkowy.

Czas teraniejszy: Czas przeszy: «

Liczba pojedyncza:

by-a-o-bym bybym by
byby byby by
byby byby by

Liczba mnoga:

bylibymy bylibymy byli

bylibycie bylibycie byli

byliby byliby byli

Tworzenie sposobów, celowego i yczcego wskazalimy w §. 101;

np. 'abym byo, abymy byli, gdybym by, gdybymy byli, gdyby

by, aebym byo, aebymy byli, obycie byli, oby by, oby byia itp.

§. 106. Dla uzupenienia caoci ^teoryi konjugacyjnej w mowie

naszej, naley przedstawi tutaj odmian sowa posikowego by cz-
stotliwego, jako mod, odmiany niezliczonej iloci soWj które

wyraaj czynno niedokonan powtarzan — i tworz si od da-

nych czasowników tak pierwotnych jfk i pochodnych za pomoc przy-

brania przyrostka a do ródosowa a wzgldnie pierwiastka np.

by, bywa, pisa pisywa itp.

, Imiesowj: wspóczesny: bywajc; przeszy: bywa -a-o:

zaprzeszy: bywa wszy; przyszy: majcy bywa; czynny tera-

niejszy: by w aj cy-a-e; wyraz bezokoliczny: bywa
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T. Try b 4 oz najmuj cy.

Czas teraz : Czas przeszy

:

bywam bywaem
bywasz ' bywae
bywa bywa
bywamy bywalimy

bywacie bywalicie

bywaj bywali

Czas zaprzeszy za, urabia si z czasu przeszego czynnoci

czstotliwej z dodaniem imiesowu czynnego czasu przeszego np. by-

waem by itp.

Cza*s przyszy urabia si z czasu przyszego czynnoci do-

konanej hfde i wyrazu bezokolicznego czynnoci czstotliwej np.

bd bywa, bdziemy bywa itd.

II. Tryb rozkazujcy:

«— bywajmy

bywaj bywajcie

niechaj bywa niechaj bywaj

II. Tryb idealn y.

Czas Jberaniejszy: Czas przeszy:

bywabym bywabym by
bywaby / bywaby by
bywaby bywaby by

bywalibymy bywalibymy byli

bywalibycie bywalibycie byli

bywaliby bywaliby byli.

Uwaga. Formy czasowe sowa posikowego by pisz si
zawsze tylko nad lini.

§. 107. Czasowniki w ogóle naley w czasach innych jak tera-

niejszy, za jednozgoskowe zawsze ile monoci, zupenie z form

gramatyczn wypisywa nawet gdy wyraamylzaimki ja, ty, my, wy;

oni itd. Wyraajc w czasie tejpniejszym, zaimki ja, ty, my itd.

moemy swobodnie zaniecha wypisywania zakocze form czaso-

wych wraz z odcieniami osobowemi i rodzajowemi i poprzesta na

oznaczeniu ródosowa a wzgldnie pierwiastku np. ja czytam, ty

palisz, my piszemy, wy gracie, —lecz musimy pisa: ja biegaem,

ty pisae, ja biegem, ty zrobie, on rozbija, ja milczaem, ja

chorowaem itp.
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A. Konjugacya spójkowa.

§. 108. Klasa I. Tu nale same sowa pierwotne, gdy

dalsze klasy obejmuj same tylko sowa pochodne. Zródosów

jest zarazem pierwiastkiem — a wic jako taki jednozgoskowy,

przez co skracanie tej klasy czasowników obok wanoci jest w ste-

nografii, najtrudniejszem.. Dajemy nastpujca wzory tej odmiany

:

Wyraz bezokoliczny: mód z, ka, bra, musie, chcie,
gry, pi, sta si.

Tryb rozkazujcy: sta si, stamy si, stacie si, nie-

chaj si stan itd.

Imiesów czynny czasu teraniejszego: chcc, mogc,

muszc, piszc, biorc, stajc si; czynny czasu przeszego:
musia, móg, chcia, pisa, bra, kad, sta si; czynny zaprze-

szy: musiawszy, chciawszy, kadszy, piwszy, mógszy; czynny
czasu przeszego: majcy pi , majcy bra , sta si itd.

;

bierny czasu przeszego: pity, muszony (zmuszony), kadziony,

brany, gryziony.

§. 109. Klasa II. Sowa pochodne, których zródosów nie

jest zarazem pierwiastkiem, lecz napotykamy go ju z przybranym

przyrostkiem. Zródosów koczy si na n lub ne.

Wzory : wyraz bezokol iczny : sta, pyn, widn,
gasn , itd.

Imiesów czynay czasu teraniejszego : stojc, ga-

snc ; czynny czasu przeszego: pyn, widn, wida , stan
;

gasy ; zaprzeszy: stawszy, (stanwszy ; stawszy
)

pynwszy,

zgasszy; bierny czasu przeszego: zwidnity.

§. 110. Klasa III. Sowa pochodne z ródosowem zakoczo-

nym na przyrostek e(i). *

Wzory: wyraz bezokoliczny: kamienie, tle, cierpie,

brzmie. Imiesowy tworz si sposobem wyej wskazanym.

§. 111. J£l as a IV. Sowa pochodne ze ródosowem zako-

czonym na przyrostek i, który si stale przez ca odmian utrzymuje:

Wzory: wyraz bezokoliczny: chwali, trafi, odwidzi,
plami, (czci, czcz, czcisz, czcimy, czciem, czcie itp.) Imiesowy

tworz si jak u klasy II.

§. 112. Klasa V. Sowa pochodne ze ródosowem zakoczo-

nym na przyrostek a, który zatrzymuj nieodmiennie przez wszystkie

formy konjugacyjne albo te zmieniaj w pewnych formach na i.
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Wzory: wyraz bezokoliczny : rozmyla, ubolewa, pisa,

'paka itd.

§. 113. Klasa VI. Sowa pochodne ze ródosowem zako-

czonym na u-owa lub u-ywa :

Wzory: wyraz bezokoliczny: Kupowa, miowa, prze-

sucha, przysuchiwa- si, wygadywa.
Tryb rozkazujcy: przysuchaj si, kup, kupmy, przysu-

chajmy si, przysuchajcie si itd.

B. KoDjugacya bezspójkowa.

§.114. Trzy ródosowy dzisiaj uywane: dud (da) jed (je)

wted (wiedzie) i dzisiaj nieuywane jes (pierwotne jem za jestem

)

:

maj zupenie sw odrbn odmian, która gównie tern si cechuje,

e zakoczenia, osobowe cz si bezporednio ze ródoso-
wem tj. nie przybierajc adnej spójki w rodku, lecz w niektórych

czasach i formach napotykamy take formy czasowe utworzone i zapo-

moc spójki. Przedstawiajc tedy oddzielnie, i t nieregularn kon-

jugacy — uzupeniamy w caoci nauk o czasowniku (sowie) o ile

takowa dla teoryi stenografii jest niezbdn.

Wzory: wyraz bezokoliczny: da, je, wieclie.

Tryb rozkazujcy: wiódz, jódz, daj, (wiedmy) niechaj

wiemy, njiechaj wiedz, jedmy, niechaj jedz, dajmy, dajcie, nie-

chaj dadz.

Imiesów czynny wspóczesny:* wiedzc (wiedzcy-a-e)

jedzc, dajc; czynny przeszy: wiedzia, da, jad; czynny
zaprzeszy: wiedziawszy, jadszy, daWszy; bierny teraniej-

szy: wiadomy; bierny przeszy: widziany, jedzony, dany.

C. Uwagi.

§.115. W powyszych wzorach uwaalimy za ftostateczn

przedstawi tylko formy czasowe w trybie ozn ajmujcym, albo-

wiem poznawszy takowe , tak tryb idealny jak i tryb rozkazujcy

atwo jest nam stenografi wyrazi.

Ju w §. 100 d. 3. wykazalimy w jaki sposób urabiaj si

formy czasowe w trybie przypuszczajcym czyli idealnym,

mianowicie albo przez dodanie spójników: obym , aebym, abym, i

gdybym, przed form czasow danego sowa a wzgldnie przed jego

ródosowem, albo .przez dodanie (przyczepienie) do formy czasowej :

bymy, bycie, by, by, wdle mody przy konjugacyi sówka posiko-
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wego by przedstawionej np. pisabym, pibym, pisalibymy, pilibymy

dalibycie, dalibymy, kamienowaby, kamieniaby, pakalibymy,

stabym, stabym si, bybym kad, byby jad, bylibymy byli sie-

dzieli, obym spa, gdybym y, aebymy mogli, gdybycie wiedzieli,

gdybycie byli wiedzieli, coby go spotkao itd.

Tryb rozkazujcy wyraamy opisowo przez niechaj lub

ri i c h aj b y i ródosów a wzgldnie odpowiedni farm czasow danego

sowa, nieopisowo za (kategorycznie) wyraamy w liczbie mnogiej,

gdy przy ródosowie danego sowa (Gzasownika) dla osoby pierw-

szej wypisujemy my oddzielnie na linii, dla osoby drugiej za przy-

rostek cie w ten sam sposób, w liczbie pojedyczój naley zupenie

wypisywa ca form czasow trybu rozkazujcego — cieniujc

nadto wedle potrzeby dla uniknienia dwuznacznoci wygosowy znak

spógoskowy np. niechaj bd, niechaj mog, niechajby mogli, nie-

chaj pisz, bdmy, pijmy, piszmy, róbmy, róbcie, umieraj, yj,

umiórajcie, yjcie, mylmy, mylcie, myl, kadmy, kadcie itp.

IV. Nieodmienne czci mowy.

§. 116. Nieodmienne czci mowy czyli partykuy,
które aczkolwiek niezawieraj same w sobie penych i oddzielnych

wyobrae, to jednake z przyczyny, e potguj w pewnych kierun-

kach znaczenie posikujcych si niemi wyrazów, s w ogóle w bu-

dotyie zda w mowie naszej nie maej wagi,, a w stenografii

szczególniej dlatego , e nie ulegajc dnej, odmianie; i bdc po

najwikszej czci jednozgoskowymi wyrazami, powinne by dla-wzgl-

dów praktycznych, o ile to by moe osobnymi i charakterystycznymi

znakami stenograficznymi wyraane. Dla tych przymiotów moemy
partykuy uwaa za co poredniego midzy znakami stenogra-

ficznymi zoonymi a waciwymi znacznikami (§. 138.)

W mowie naszej zaliczamy do partykuów : przysówki,
przyimki, spójniki i wykrzykniki.

A. Przysówki.

§. 117. Wedle tego czy przysówek w jzyku naszym, dopióro

z biegiem czasu z innego jakiego wyrazu powsta lub ju z samego

pocztku co do swego znaczenia i formy by przysówkiem, dzielimy

je na przysówki pochodne i na przysówki pierwotne.

§.118. Przysówki pierwotne urobiy si z pierwiastka

poczonego z przyrostkiem przysówkowym; sówka te mog si
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nietylko ze sob czy, ale napotykamy je nader czsto przyroni-

tymi 'do innych wyrazów lub w poczeniu z rónymi innymi party-

kuami jako przyrostki. Liczba icli jest znakomit np. czy, do-

kd, dotd, std, skd, kdy, kiedy, e (odróni od przybranki ze)

tdy, gdzie, gdy, nigdy, gdzieby, gdyby, nigdzie, nie, ni, ile, wtedy,

tedy, tu, tam, tu i tam itd.

§. 119. Przysówki pochodne powstay albo z rzeczowni-

ków, albo z przymiotników, albo z liczebników albo wreszcie z za-

imków i niekiedy z czasowników. (Przykady niej w §. 124.)

Przysówki powstae z przymiotników z zakoczeniem na o

lub e zasuguj na szczególniejsz uwag, albowiem stopniuj

si w ten sam sposób co i przymiotniki, od których pochodz, z t
rónic, e tworzc stopie wyszy, dodajemy do ródosowu stopnia

równego przyrostek ej, za stopie najwyszy vza pomoc przybrania

do stopnia wyszego, przybranki naj. Prawida, wedle których

wyraa mamy stopie wyszy i najwyszy — tak przy regularnm

jak i nieregularnem stopnioAvaniu — s te same jakie postawilimy

przy stopniowaniu przymiotnika (§. 77.), dlatego powtarza je tutaj

ponownie byoby zbytecznem, np. piknie 1, pikniej 2, najpikniej 3,

bardzo 4, bardziej 5, najbardziej 6, czarno 7, czarniój 8, najczar-

ni£j 9, biao 10, bielej 11, najbielój 12, ywo 13, ywiój 14, naj-

ywiej 15, rzadko 16, rzadzij 17, najrzadziej 18, gboko 19, g-
biej 20, najgbiej .21, wysoko 22, wyej 23, najwyej 24, dobrze

25, lepiój 26, najlepiej 27, le 28, gorzej 29, najgorzej 30, mao
3.1, mniój 32, najmniej 33 itd.

B. Przyimki.

§. 120. W polskiej mowie mamy nastpujce przyimki (prae-

positio) bez 1, dla 2, do 3, mimo 4, pomimo 5, midzy 6, pomi-

dzy 7, na 8, nad 9, ku 10, przeciw 11', przeciwko 12, naprzeciw

13, naprzeciwko 14, po 15, (przybranka) spo 17, pod 18, przed

19, przy 20, prze (przekrelenie) 21, przez 22, od 23, o 24,

w 25, (take jako przybranka) za 26, u 27, koo 28, okoo 29,

naokoo 30; krom 31, okrom 32, prócz 33, oprócz 34, miasto

35, zamiast 36, wród 37, ród 38, poród 39, wzdu 40, ze

41, wprost 42, naprost 43, podug - wedug 44, podle 45, wedle

46, wzgldem 47, blisko 48, bliej 49, najbliej 50, powy 51,

powyój 52, .zwy 53, ponij 54, obok 55, poprzek 56, we-

wntrz 57, zewntrz 58, zewntrznie 59, gwoli 60, wbrew-(brew);
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oprócz tych rozcznych mamy jeszcze nierozczne (§. 33, 36);
które

su jako przybranki: ob 61, prze 62, sprze 63, pro 64, roz 65,

wy 66, wzy 67.

§. 121. Uycie przyimków w. naszej mowie jest dwojakie, raz

su one jako przybranki w wyrazach zoconych (§. 128— 133) stanowic

pierwsz zgosk; danego wyrazu, powtóre uywamy ich, z wyjtkiem

nierozcznych — jako osobnych wyrazów, kadc je przed rzeczowni-

kiem lub jakiemkolwiek innóm imieniem rzeczownie wzitóm , dla

okrelenia stosunku — w jakim przedmiot do innego zostaje przed-

miotu lub jakiej czynnoci. Tak uyte przyiraki — rzdz przy-

padkami, wedle staych i nieodmiennych zasad, przeto

przyimki maj dla nas. t wielk wano i donioso, e napisaw-

szy jaki
.

przyimek nie potrzebujemy wcale wyraa zakoczenia

przypadkowego imienia, lecz moemy ograniczy si na oznaczeniu

samego ródosowa. Z tego wzgldu przyimki w takim stosunku uy-

wane naley same dla siebie, i oddzieln ie oznacza np. 1) komin

stoi na dachu, 2) kaczka pynie po wodzie, 3) ryba pynie pod wod
4) leaem pod dachem, 5) nad wodami Babilonu, 6J nad brzegiem

morskim,- 7) chmura nad ziemi, 8) ze wszystkich najlepszy, 9J umar
z 'rozpaczy, 10) ufny w opatrzno bosk, 11) przy nadzwyczajnej

sile, 12) zostaje si przy domie, 13) czowiek do niczego, 14) jecha

przez granic, 15) przez lasy i bory, 16) okoo godziny 3ciój, 17) przez

lat tysic itd. Od tego prawida zbacza * i w stojce, pszy zaimku

ten, ta, to bo miasto z tój, z tern, ztd, piszemy : stej, stem, std

;

w tej, w tym, w tm.

C. Spójniki.
§. 122. Najwiksza liczba spójników jest takich, które s zara-

zem i przysówkami, nastpujce za mog by tylko spójnikami
waciwymi: i 1, a 2, ani 3, ni 4, ale 5, lecz 6, albo 7, bo 8,

bowiem 9, albowiem 10, wic II, poniewa 12, ni 13, nieli 14,

jeeli 15, jeli 16, wdy 17, acz 18, aczkolwiek 19; przysówkowe:

jak 20, cho 21, chocia 22, choby 23, e 24, nawet 25, aeby 26

gdy 27, Mb 28, lubo 29, dopiero 30, take 31, tudzie 32, bd
33, bdcokolwiek 34, bd co chce 35, bd co bd 36; zaim-

kowe to 36, sza 37, te 38, owo itp. (§§.84 i 119).

D. Wykrzykniki.

§. 123. Jair* spójniki su do dobitniejszego uwydatnienia

stosunku zda spojonych ze sob wspórzdnie lub podrzdnie — a

nawet i pojedynczych wyrazów (w zdaniach cignitych) -- tak
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znowu wykrzykuiki su do uwydatnienia uczucia z jakiem wy-

rzeczone s pewne wyrazy. W mowie naszej mamy nastpujce wy-

krzykniki: a 1, ach 2, e 3, i 4, ej 5, o 6, och 7, ha Ó, ho 10,

hej 11, heje 12, na 13, no 14, nue 15, biada 16, niestety 17,

zaiste 18, brawo 19, dalej 2P, oto 21, otó 22 itp.

Znak wykrzyknika „!" uywamy w stenografii i w zwy-

czajnóm znaczeniu, lecz szczególniej w przemówieniach jako wyraz

wszelkiej intytulacyi — za z dwoma kropkami jako symbol „pa-

nowie!" np. Wysoka Izbo! 1, szanowne zgromadzenie! 2, panie! 3,

szanowni panowie ! 4, moi Panowie 5 itd.
*

§. 124. Bez Wzgldu na pochodzenie i znaczenie gramatyczne

zestawiamy tutaj sppsób wypisywania partykuów o ile by moe
w wyczerpujcj liczbie: czy l, albo 2, albowiem 3, bowiem

4, azali 5, czyli 6, jeeli 7, ano 8, ani 9, albo 10, a 11, i 12,

arcy 13, acz 14, aczkolwiek 15, czy 16, kiedy 17, od kiedy,

18,| póki 19, dopóki 20, cao 21, na co 22, czemu 23, gdzie 24,

skd 25, dokd 26, kdy 27, którdy 28 ,
jak 29, nie,, ninie 30,

bynajmniej 31, jako ywo 32, przeciwnie 33, nigdy 34, przenigdy 3S,

nigdzie 36, nie tak 37, nie tu 38, nie tam 39, nie tutaj 40, moe
41, zapewne 42, pewnie 43, bodaj 44, bodajnie 45, ppdobno 46,

pono 47, prawdopodobnie 48, sn 49, tak 50, dopiero ,51, oczy-

wicie 52, rzeczywicie 53, niezawodnie 54, zaiste 55, istotnie 56,

bezwtpienia 57, prawdziwie 58, tu 59, tam 60, tu i tam 61, ów-

dzie 62, wszdzie 63, std 64, zewszd 65, z ind 66, tdy 67,.

owdy 68, 'tamtdy 69, wszdy 70, niekiedy 71, gdzie 72, gdzie

bd 73, gdzie indziój 74, gdzieniegdzie 75, gdziekolwiek 76, gdzie

tylko 77, skdkolwiek 78, wtedy 79, teraz 80, dzi 81, wczoraj 82,

dzisiaj 83, zawsze 84, zawdy 85, ju 86, jeszcze 87, dawno 88,

dawniój 89, niedawno 90, daleko 91, blisko 92, bliej 93, poda 94,

opodal 95, podle 96, potom 97, poty 98, dopóty 99, dotd 100
>

odtd 101, kiedykolwiek 102, kiedybd 103, kiedyindziej 104, owak

105, inaczej 106, nieinaczój 107, jako 108, jakkolwiek 109, jednak

110, jednakowo 111, równie 112, podobnie 113, niepodobnie 114,

wspak 115, cigle 116, dobrze 117, le 118, bardzo lf9, bardziój

120, nader 121, nadzwyczaj 122, szczególnie ,123, ogólnie 124,

wszystko 125, nadewszystko 126, prawie 127, ledwie 128, czsto

129, nadto 130, zbyt 131, koniecznie 132, troch 133, tylko 134,

tyle 135, nietylko 136, cokolwiek 137, bez 138, byle 139, byleco

140, tembardziej 141, bez wzgldu 142, bezwzgldnie 143, bez-

wzgldii na to 144, czy tylko 145, dlaczego 146, lecz 147, dlatego,

148, podug ' 149, weilug 150, mimo 151, pomimo 152, midzy 153,
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pomidzy 154, gdzieniegdzie 155, gdziebd 156, ile 157, ile 158,

ileto 159, jeelitylko 160, juto 161, jutro,, 162, pojutrze 163, nato

164, nieli 165, anieli 166, przeciw 167, póno 168, poniekd 169,

pokd 170, najprzód 171, przy tej 172, tudzie 173, nic 174, nikt

175, coraz 176, wnet 177, zaraz 178, wcale 179, wreszcie 180,

zwaszcza 181, znowu 182, ponownie 183, czasem 184, ówczas 185,

przytem 186, przeto 187, przecie 188, z tm wszystkiein 189
;
wszak

190, razem 191, oraz 192, natomiast 193, natychmiast 194, dotych-

czas 165, tymczasowo 196, niby 197, niestety 198, moliwie 199,

zarazem 200, w tej chwili 201, cz 202, czciowo 203, podczas

204, przedtem 205, zreszt 206.

V. Uzupenienie.

A) Wyrazy zoone.

§. 125. czc dwa takie wyrazy, z których kady dla siebie

ma swoje wasne znaczenie, w jeden powstajcy trzeci wyraz,

który nam si przedstawia jako wyraz zoony, mieszczcy

w sobie zwyczajnie dwa ród osiowy a wzgldnie dwa pierwiastki,

w stenografii naley ile monoci wprawrdzie skrócono wyraa, takie

wyrazy zoone — jednake tylko o tyle — o ile na to ródoso-

wy wyrazu zoonego dozwalaj tj. jeeli nie ma obawy dwuznacz-

noci skracamy obadwa ródosowy równoczenie, w przeciwnym

za razie — t cz wyrazu zoonego, której ródosów naj-

dogodniej da si skróci. Wzory w nastpnych §fach najlepiój nam

to oka.

§. 126. W mowie naszej najczciej i najwicej uywamy przy-

imków rozcznych, o których mielimy sposobno mówi w §§.

34, 36 i 120, a które z dotyczcym danym wyrazem spajaj si

nie z koca lecz z przodu — od czego powstaa ich nazwa przy-

brali ki np. wybieg — z wy i bieg 1, przebieg z prze i bieg 2,

zabieg z za i bieg 3, bez-mylny 4, do-myny 5, prze-mylny 6,

roz-mylny 7, u-mylny 8, wy-mylny 9, narzdzie 10, nadmiar 11,

podstaroci 12, poddasze 13, przedmurze 14, nadzorca 15, przymie-

rze 16, przysta 17, donony 18, dotyczy 19, urok 20, urodzajny

21, uciemiony 22, udzielny 23, wbiega 24, wprawa 25, ustawa

26, wdroy 27, zbieg 28, zdarzenie 29, zamanie 30, zawieszenie 31,

zachód 32, zatoczy 33, obok 34, wzbi 35, wznie 36, wzrost 37,

prorok 38, prowadzenie 39, opowiadanie 40, rozpogodzi 41, za-

pomnie 42 itd.
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§. 127. Przysówek przeczcy nie spaja si w stenografii nie

tylko z imionami ale i z czasownikami, skrócono (jako znacznik) wy-

raonemi, w jeden zoony wyraz bardzo dogodnie, podobnie i nie-

odmiennemi czciami mowy, jeeli takowe w stenografii staemi

charakterystycznymi skróceniami s oznaczone np. niemoc 1, niewola

2, niecnota 3, niedocigy 4, niedogodny 5, niewymowny 6, nieprze-

widziany 7, nieprzebrany 8, niewiadomy 9, nieco 10, niejeden 11,

uniemiertelni 12, uniewinni 13, zaniecha 14. zniechci 15. znie-

woli 16, nie tu 17, nie tutaj 18, niepozwoli 19, niepowinien 20,

nieporzdek 21, niepikny 22, nienamitny 23, nieudolny 24, nietaki

25, nie tak 26, niektóry (nie i który) 27 , niemóg (nie i móg) 28.

niebdziemy (nie i bdziemy) 29, nie wszdy (nie i wszdy) 30, nie-

godnie 31 itp.

§. 128. Niegdy rzeczownik a dzisiaj nieodmienn cz mowy

pó, napotykamy równie bardzo czsto zoon z znaczn czci
imion, szczególniej rzeczownych. W" ten sposób zoone wyrazy

oznaczamy w formie uamka z domylnym licznikiem 1 a mia-

nownikiem utworzonym z czci mowy zoonej z partykuein pó
np. póbóg 1, pó godziny 2, pólboek 3, pómisek 4. póroku 5,

pómiesica 6, pówieku 7. pókoszek 8, póroczny 9, pósukienny 10,

na pózrujnowany 11, nawpóumarli 12. na wpózniszczony 13. pó-

pochyy 14, na pópochyy 15, nawpópochyy 16.

§. 129. W ogóle nie potrzeba nam przepomina, e jzyk nasz

nie okazuje wielkiej skonnoci — czenia dwóch samodzielnych wy-

razów w jeden trzeci, dlatego bardzo mao liczymy rzeczowni-

ków zoonych a stosunkowo niewiele wicej zoonych przy-

miotników np. zodziej I, koodziej 2, gooled 3, ostrokt 4, wielo-

kt 5, wojewoda 6 , obcokrajowiec 7, woziwoda 8 czworobok 9,

ksigozbiór 10, czarnoksinik 11, staloryt 12, dwuznaczny 13, stu-

letni 14, biaopióry 15, niebotyczny 16, miodonony 17, krwioerczy

18, górnolotny 19, saboduszny 20, obosieczny 21, bladoróowy 22,

ciemnoszaraczkowy 23, dobroduszny 24
;
obojtny 25 itp.

§. 130. Zaimki skadaj si z niektóremi tak zwanemi party-

kuami, w jeden poony wyraz
,

przez co ich znaczenie staje si

albo ogólniejszem albo dobitniejszem. Partykuy te s nastpujce

c»it' po samogosce i
9
po a - a& np. ja ci, ja my ci, my, ten ci,

on ci,.wasza to dola; ze wyraamy przez dopisywanie do danego

wyrazu z lub ze np. take 1, jake 2, tene 3, móje 4, same

5,, mye 6, które 7
;
te 8, sama 9, jaka to gwiazda 10 : to

przez podkrelenie ostatniego znaku w wyrazie krósk: o w np.
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mój to 11, twój to 12, nasz to 13, ten to 14, wy to 15, który

to 16, jak to 17, kto to 18, on to 19, my ci to 20, wasza to

dola 21, on ci to mówi 22 itd.; zoone: ze i to np. myeto

23, wyto 24, któryto 25, któfyto 26, teneto 27, sameto 28;

8 przez zmniejszone stenograficzne 8 np.: jaki 29, który 30,

kto 31, co 32, czego 33, tyeto 34, czyje dziecko 35 itd.

kol wiek przez dopisywanie razem lub oddzielnie: ko np. kto-

kolwiek 36, cokolwiek 37, czyjkolwiek 38, jakkolwiek 39, jaki-

kolwiek; bd przez zwyke, cile przy danym wyrazie oddzielnie

dopisywane np. ktobd 40, cobd 41, którybd 42, jaki-

bd 43, jakikolwiekbd 44, ktokolwiekbd 45, którykolwiekbd

46, którykolwiektobd 47 itp.; pytajce U, przez dopisywane U np.

mnieli 48, tenli 49, takili 50, nameli 51, imeli 52, onlito 53,

tenlito 54, tamtenlito 55 itp.

§. 131. Zupenie w ten sam sposób cz si powyej przyto-

czone partykuy i z innemi czciami mowy tak odmiennemi jak i

nieodmiennemi np.: Bóg to I, Bóglito 2, Bóge 3, krajlito 4, Boga
si boisz 5, stóje na stray imienia twego 6, bybye on tak mia-

ym 7, pisabye on te pierwotne dziea 8, mógeto on przyj na

ten dziwny pomys 9, mógby on by tak niewdzicznym? 10
;

ha!

wic ty to ! 11 itp.

§. 132. Czasowniki napotykamy tylko o tyle zoonemi, o ile

pochodz ju od jakiego zoonego imienia np marnotrawi 1, marno-

trawca 2, wojewodzi 3, wojewoda 4.

§. 133. Liczebniki napotykamy ze sob zoonemi najczciój

dla oznaczenia iloci wikszój nad dziesi, zreszt sposób ich ska-

dania czyli czenia si ze sob wykazalimy ju w §§. 91, 94,

95, 96 i 97 itd.

§. 134. Niemniej take napotykamy oprócz zoonych innych

partykuów, szczególniej zoone przy im ki np. popod 1, ponad 2,

poprzed 3, poza 4, rozpo 5, opo 6, upo 7, z przeciw 8, z przeciwka

9, naprzeciw 10, naprzeciwko 11, z pomidzy 12, z za 13, z poza

14, poród 15, z przed 16, z pod 17, poprzed 18 itd. Wspomnie
nam jeszcze tu wypada o poczeniu przyimka * z drugim przy-

padkiem zaimka wskazujcego on, niego — w formy skrócone,

lecz: mao dzi uywane np. za 19 (cieniowane), za niego 20 , ze
21, przeze 22, nade 23, we 24.

6*
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B) Znaki pisarskie.

§. 135. Stenograf nie powinien w ogóle adnych znaków pi-

sarskich uywa, lecz takowe dopftro przy przenoszeniu na zwyke

pismo uzupeni. Przecinka bowiem rednika i mylnika (pauzy) nie

uywa si w pimie pospiesznem, za miasto zwyczajnie uywanej

kropki piszemy dug poziom pauz, a najlepiej gdy si zwrot mowy

zupenie nowy zaczyna— zacz pisa z pocztku a capite ! Zreszt

w pimie korespondencyjnm lub wolno pisanem, mona uywa zwy-

czajnej kropki, przecinka i rednika, lecz wypisujc je dokadnie,

na wpó pod lini.

§. 136. Znaku wykrzyknika "!„ uywamy w stenografii do ozna-

czania wszelkich intytulacyi (§. 124.) za w zmiejszonój formie

z ma kresk miasto punktu w zwykem znaczeniu np. mój panie!

1
;
mój drogi! 2; znaku pytania uywamy najczciej zamiast wyrazów:

pytanie, pytam si, zapytam si, czy syszycie ? zachodzi pytanie,

pytam si, on pyta si, za równie z ma kresk miasto punktu

w zwykem znaczeniu pytajnika np. czy wiecie 1, czy to wygadacie

2, on to mia robi? 3.

§. 137. Dwukropek suy nam na wyraenie mówi, mówi,
powiedzia — a to w ten sposób, e dolny punkt przedstawia nie-

jako ródosów tych wyrae — górny za czy moe z zakocze-

niami form czasowych np. mówiem 1, przemówiem 2, przemówi 3,

powiedzia 4, mówilimy 5, oznacza take rzek i opiewa; Cudzy-

sów „..." bywa u nas uywanym dla oznaczania takich ustpów,

które mówca z pewnych dzie lub pism przytacza, w tym razie ste-

nografujcy wypisuje tylko pierwszy i ostatni wyraz przytaczanego

ustpu — zostawiajc w rodku stosown do iloci cytatu widoczn

luk; jeeli za tak przytaczany ustp jak równie i ródo jego s
stenografowi wiadome — wtedy uywamy duszej wykowatej linijki

dla wyraenia tego ustpu. „ " W nawiasie () zamykamy wszystkie

podczas mowy lub wykadu zasze zdarzenia i woania jak brawo

1, oklaski 2, szmer 3, gos z prawej 4, dobrze 5, bardzo dobrze

6, poruszenie w Izbie 7, wszyscy powstaj 8, wikszo 9, mniej-

szo 10 itp.

§. 138. cznik take ró wn ikiem zwany, uywa siew za-

stpstwie wyrazów: równie, podobnie — a szczególnie równo-

brzmicy; dla bezporednio powtarzajcych si wyrazów w tym

samym zdaniu uywamy znaku uw o 1 n i e n i a, za dla powtarzajcych

si caych ustpów w mowie tego samego znaku z stosunkow luk
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np. na niebie i na ziemi wida wszdzie bosk rk 1, czy sdzicie

panowie e przemoc dugo osta si moecie, czy sdzicie panowie,

^e to jest droga do naszego zbawienna? 2 itp.

C) Znaczniki.

§. 138. Dla wyrazów bd czsto i powszechnie w mowie si

powtarzajcych, bd dla szczególniejszego zbiegu znaków stenogra-

ficznych z trudnoci dajcych si szybko wypisa, uywamy w ste-

nografii pomocniczo skróce staych czyli tak zwanych znaczników.

Znaczniki s to olbo znaki zastpcze nie majce nic wspólnego

z systemem stenograficznym -- prócz natury pomocniczej — albo

s to miae skrócenia wyrazów, za pomoc cechujcej zgoski lub

nawet goski, wreszcie za pomoc samogoski wyjtej ze ródosowa

a najczciej za pomoc najwicej wyraz cechujcej formy grama-

tycznej.

§. 139. Co do urabiania znaczników nie dadz si pewne cile

ograniczone prawida ustanowi i jakkolwiek w ich tworzeniu prak •

tycznego stenografa ogranicza nie mona, to jednake z uwagi tego

spuszcza nie naley, aeby z jednej strony przez zbytnie ich nagro-

madzenie nic utrudnia i nie oddala si od skróce prawidowych,

pewnych, z drugiej za przez dowolne tworzenie, znaczników po-

wszechnie jako takie przyjtych nie zamca. W ogóle przy uyciu

i tworzeniu znaczników postpowa naley z najwiksz nietylko

ostronoci ale z umiarkowaniem, ograniczajc si ile monoci do

jak najmniejszej liczby, pomimo i nasz jzyk rzeczywicie daje mo-

no posunicia si w tej mierze do znakomitej liczby.

§. 140.' W dotychczasowej naszej praktyce stenograficznej —
jako stale skrócenia i znaczniki uywane poleci moemy: wci l,

a 2, za 3, cig 4, cigle 5, wtpliwo 6, zwtpienie 7, wtpi 8,

zawsze 9, jeeli 10, ile 1 1, ci 12, i 13, ja 14, jest 15, ojciec 16,

ju 17, izba 18, moe 19, ojczyzna 20, ojczysty 21, finansy 22,

finansowy 23, fundusz 24, filozofia 25, Austrya 26, autor 27, auto-

nomia 28, amnestya 29, by 30. bym 31, bez 32, by 33, administra-

cya 34, administracyjny 35, ciebie 36, Bóg 37, budet 38, budetowy

39, cesarz 40, c. k. 41, skutek 42, nic 43, nikt 44, czowiek 45, czo-

nek 46, cho 47, czy 48, da 49, dusza 50, zasada 51, duszpasterz

52, podug 53, wedug 54. dug 55, dobry 55, bardziej 57, bardzo

dobry 58, midzy 59, wszdzie 60, gdzie 61, gdy 62, gówny 63,

gowa 64, drugi 65, handel 66, historya 67, zjawisko 68, humor69,

kto 70, kady 71, wszystek, wszystko 72, kiedy 73. niekiedy 74,
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komisarz 75, komisya 76, komisarz rzdowy 77, sejm 78, przedsi-

wzicie 79, sejm krajowy 80, lub 81, kraj 82, ksi 83, ksika
84,ksiga 85, ale 86, ten 87, numer 88, prawny 89, urn 90, pewny

91, punkt 92, pismo 93, prawo 94, publiczny 95, kwit 96, kwota

97, Kraków 98, rzecz 99, rzd 100, rada 101, rada pastwa 102,

rzeczywicie 103, rzeczywisto 104, rzeczywisty 105, urzd 106,

urzdnik 107, koniecznie 108, konieczno 109, sd 110, sdzi 111,

sumienie 112, summa 113, przymus 114, smutek-ny 115, sobie 116,

sam sobie 117, stan 118, czsto 119, wic 120, który 121, natura

122, naturalnie 123, formalnie 124, wzgld 125, wzgldem 126,

bezwzgldnie 127, bezwzgldny 128, bezwzgldno 129, ycie 130,

jeszcze 131, cz 132, wzgldnie 133, szczcie 134, szczliwy

135, szczegó 136, szczególnie 137, szczególno 138, scena 139,

pierwszy 137, pierwszy lepszy 138, aden 139. zupenie 140, pano-

wie 141, paragraf 142, itp. 143, zupeno 144, itd. 145, naprzy-

kad 146, równobrzmicy 147, nieskoczony 148, natychmiast H6,

na ten czas 147, natomiast 148, rzeczpospolita 149, republika 150,

grudzie 151, granica 152, Jezus 153, Jezus Chrystus 154, chrze-

ciastwo 155, chrzecianin 156, chrzest 157
v
chrzeciaski 158,

sprawa 159, sprawny 160, sprawiedliwy 161, sprawiedliwo 162,

stosowny 162, niestosowny 163, stosunek 164, niestosowno 165,

potrzeba 166, niepotrzeba 167, wreszcie 168, wrzesie 169, brew—
wbrew 170, dopiero 171, deputowany 172, sprzeczno 173, defini-

cya 174, indywldyum 175, interes 176, interesant 177, minister 178,

ministeryum 179, minimum 180, maximum 181, konserwatyzm 182,

szanowny 183, statystyka 184, komitet 185, uniwersytet 186, pod-

komitet 187, wewntrz 188, zewntrz 189, znów 190, ponownie 191,

(czów) 192, znowu 193, wczoraj * 194, dzisiaj 195, przedwczoraj 196,

jutro 198, czasem 199, czasowo 200, ministerstwo 201, tymczasowo

202, mnóstwo 201, pierwszestwo 202, podlegaj 203, chocia 204,

ródo 205, zrujnowa 206, zezwoli 207, oktrojowa 208, oktrojo-

wanie 209, oktober 219, przyjaciel 220, nieprzyjaciel 221, mio
222, przyszo 223, wikszo 224, przeszo 225, mniejszo 226,

mniej 224, tego roku 225, biecego roku 226, przeszego roku 227,

tamtego roku 228, wicej 229, nader 230 mimochodem 234, jedno-

czenie 235, przedwczenie 236, grób 237, owo 238, owo 239,

skpi 240, zwyczaj 241, zwyczajnie 242, zaszczyt 243, mnie si

zdaje 244, poprzednio 245, prawda 246, prawdziwy 247, wprawdzie

248, niezmierny 249, wzgldnie 250, chyba 251, pytam si 252,

kwestya 253, ustawa 254, ustawniczy 255, wadza 256, magistra-

tura 257, literatura 258, senat 259, dyrekeya 260, abdykacya 26 lj
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akuratnie 262, akceptowa 263, akwizycya. 264, apelacya 265, ar-

tyku 266, artysta 267. sposób 268, sposobno 269, wnuk 270,

blisko 271, arcybiskup 272, arcyksi 273. absolutyzm 274, abso-

lutny 275, kaucya 276, autentyczny 277, autor 278. autokrata 279,

ciar 280, bd 281 , bankier 282, bank 283, bankructwo 284,

bankrut 285, buchhalter 286, fikcya 287, beneficyum 188, bióro

182, biórokracya 283, biórokrata 284, nieli 285, wszyscy 286,

Jego c. k. Mo 287, Jego c. k. apost. Mo 288, czucie 286, czci-

godny 287, poczciwy 288, cywilny 289, cywilizacya 290, z dawien

dawna 291, defraudacya 292, jzyk 293, deces 294, dyrektor 295,

doktor 196, profesor 297, depozyt 298, dependent 299, dotacya 300

dyskusya 301, denuncyacya 302, proces 303, propozycya 304, de-

spotyzm 305, sprawozdanie 306, kandydat 307, kandydatura 308,

emigracya 309, emigrant 310, ekspens 311, ekstabulowa 313,

ekstabulacya 314, ekscelencya 315, Jego ekscelencya 316, Wasza

ekscelencyo 317, wpyw 318, gubernia 319, gubernator 320, czas

321, ówczas 322, podczas 323, wtenczas 324, swojego czasu 325,

przecie 326, zgromadzenie 327, zgoda 328, telegraf 329, telegram

330, telegraficznie 331, handlarz 332, indemnizacya 333, statut

334, instytut 335, indnstrya 33(), idealne 337, konstytucya 338,

konsekwencya 339, konferencya 340, konzul 341, nuncyusz 342,

cerkiew 343. kolej elazna 344 , kolizya 345, centralny 346, mo-

ralny 347, moralno 348, materyalny 349. materyalizm 350, dzia-

alno 351, wolno 352, wspólnie 353, wspólno 354, szczególnie

355, marszaek 356, kanclerz 357, nianipulacya 358, powinien 359,

ndza 360, namiestnictwo 361, namiestnik 362, naród 363, naro-

dowy 364, obwód 365, obwodowy 366, parlament 367, pose 368,

posannictwo 369, pospólstwo 370. (Przy parlamentarnych rozprawach

uywane) prosz o gos 369, pan ma gos 370, patryota 371,

patryotyczny 372, plenipotent 372, plenipotencya 373
;
proponowa

374, poprostu 375, pocztek 376, pocztkowy 377, powtpiewa 378,

popiera 379, papier 380, poprawka 381, wniosek 382, patent 383,

petycya 384, potentat 385, sprawozdawca 386, prawodawstwo 387,

ustawodawstwo 388, prawomocny 389, prawowa si 390, prowizoryum

391, prowizoryczny 392, oficyalny 393, szef 394, prezes 395, prezy-

dent 396, prezydyum 397, projekt 398, protokó 399, protest 400,

przeciwlegy 401, przeciwiestwo 402, rezultat 403, protokó 404,

wnioskodawca 405, wydzia 406, wydzia krajowy 407, wydzia sej-

mowy 408, wotowa 409, warunek 410, paszczyzna 411, musie

412. myl 413, historyczny 414, waciwy 415, brzemi 416, brzmi

417, obowizek 418. mniej wicej 419. Posugiwanie si temi tu
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przytoczonemi staómi skróceniami , nie jest wcale koniecznem lecz

tylko podanym warunkiem pospiechu.

§. 141. Znaczniki, do których prawie wszystkie nieodmienne

czci mowy zaliczamy, poniewa w stenografii przedstawiaj si nam

jako stao i niezmienno skrócenia, przeto moemy ich uywa jako

pierwiastków a wzgldnie r ódosowów, które przez

poczenie z dotyczcemi , przybrankami i przyrostkami tworz nowe

wyrazy np. musie 1, zmusi 2, (przez przybranie przybranki *),

przymusi 3, prawda 4, prawdziwy 5, który 6, niektóry 7, mona 8,

moliwy 9, projekt 10, projektowany 11, ustawy 12, ustawniczy 13,

dyrekcya 14, dyrekcyjny 15, ciar 16, ciki 17, ciarny 18 itp.

§. 142. Dajemy poniej przykady skróce wyrazów:

a) w pojedynczych zdaniach :

1) biedna sierota, 2) niemowl podobne jest kalece, 3) mój

ojciec ma bardzo dobrego konia, 4) takie to twoje zaraz, 5) to by
mój najlepszy przyjaciel, 6) wród biesiad i taców zapominamy o na-

szych obowizkach, 7) wierz w Boga wszechmogcego, 8) Jezus

Chrystus wstpi dnia 40. do nieba po swojem zmartwychwstaniu, 9)

doktor zakaza memu bratu je niedojrzae owoce, 10) na granicy

pastwa jest grób króla wielkiego, 11) pochlebcy s podobni do trucizny

ocukrzonej , 12) przed dawnemi czasy inne narody i inne zwyczaje

byy tu na naszej ziemi, 13) 4 okci sukna mam do na jedne cza-

mar, 14) czasami i ja tskni za tym rajem obiecanym, 15) dnia 14.

lipca r, b. podniosa si woda na 6 stóp, 4 cali i 11 linij po nad

brzegi Wisy, 16) wczoraj zakupiem 45 centnarów, 15 funtów, 21 ut.

i 7 kwint, kawy i 7000 cent. cukru, 17) w 1848. roku nastpio wiel-

kie przeobraenie stosunków europejskich, 18) czowiek nie ma atfF

zbyt wielkiej siy ani zbyt wielkiej szybkoci w ruchach a przecie ro-

zumem góruje nad wszelkiem innem stworzeniem, 19) gdy Bóg zechce

i 5cioro chleba wystarczy na wyywienie wszystkich ludzi, 20) o ko-

bieto, puchu marny, 21) dwigam z pokor brzemi nieszczcia mego
22) ycie nasze jest zupenie podobne do zmiennego stanu powietrza,

22) raz pogodne, to znowu wietrzne i burzliwe, chwil wieci soce
nim wcieka burza nie zamci widnokrgu, 23) imi twoje wzniesie

si saw pod niebiosa, 24) jaki bd kawaek chleba, byle poczciwie

zarobiony, nigdy dobrej sawie nie uwacza, 26) który z nas byby tak

miay, rzuci si w nurty tej wezbranej rzeki, 27) jemu wicej jak

komu winnimy nasze ocalenie, 28) lepiej nam w domku wasnym, ni-

eli w cudzym paacu, 29) pierwszy lepszy uzna suszno naszej spra-

wy, 30) czy go dobrze spamita, 31) cigle musimy si wstydzi, 32)

gdy wspomniemy o naszych ojcach
;
pisalimy a do biaego dnia listy

na wszystkie strony, do naszych i waszych znajomych, 33) jeden wygra
talara a drugi przegra 100, 34) niechaj bdzie przekltym kto zapo-

mina, co winien swym obowizkom, 35) umarli na wiat nie wróc, 36)

tam idcy nie wracaj, 37) by chwalonym jest przyjemniej, nieli by
zapoznanym, 38) brat pisze, 39) ten czowiek pije i pije, 40) to jest
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najlepsze, 41 (czyny i dziea jego, wiat podziwia bdzie, 42) my temu

nie winni, 43) pen marn, Pan Bóg wiara, 44) ten to synny pisarz, 45)

umiech na twarzy nic zawsze jest znakiem szczcia, 46) padnij na

kolana przed majestatem Boga! 47) idmy do domu, 48) piszmy, ale

piszmy zaraz, 49) Ust z Krakowa do mej matki, 50) czekaem na niego

przeszo godzin, a jego jak nie ma tak nie ma, 51) szli jak mgy
chodz, bez szelestu, szli ze spuszczonem czoem

,
penem wspomnie

bólu, 52) czowiek ten wart pogardy, co nie umie pracowa, 53) zgo-

dzili si wszyscy na to, co im król przykaza, 54) okrt pynie spokoj-

nie po falach morza, lecz czy dopynie do celu, to pytanie wielkie, 55)

to niebo nad nami, ta ziemia, te góry i te doliny pierwszych wieszczów

naszych natchny, 56) mniemania ludzkie maj, we wszystkich krajach

t sam moc i niemoc, t sam, prawd i nieprawd, 57) byo u mnie

kilku moich przyjació na wczorajszej zabawie, 58) dokd jedziesz, 59)

do Lwowa, 60) szanowny Panie, 61) monaby powiedzie, e to wszystko

nieprawda, 62) kada czynno ma sw waciw, stron, 63) niech pan

przyjmie zapewnienie rzetelnego szacunku, 64) ani chwil nie wtpi,
e pan wiesz o tern wszystkiem bardzo dobrze, 66) gdyby by mojej

rady sucha, pewnie byby dzisiaj inaczej sta, 67) to jest znakomito
historyczna, 68)bd zdrów, 69) Panie profesorze, racz mi Pan wysu-
cha, 70) celem bibliografii polskiej jest umieszczanie systematyczne wsze-

lakich podów literackich, jakie w jzyku polskim tak w kraju jak i za

granic wychodz, 71) o ile monoci wic bdzie to zupeny zbiór i prze-

gld pism polskich, 72) to na kocu kadego roku damy dokadne spra-

wozdanie z naszej czynnoci, 73) zapaliwszy ognie, pokadlimy si spa
pod goem niebem, noc bya ciemna i sotna a nieprzyjaciel tu nad
karkiem, 74) dugo wprawdzie czekaem, ale przecie wielkie bryki ku-

pieckie, pokryte biaem pótnem, nie darmo tocz si drog, 75) nie

majc co robi midzy niemi i nie potrzebujc ich pomocy czynnej,

powziem tylko niektóre wiadomoci i postanowiem puci si sam
jeden w dalsz podró, 76 ) nie tracc chwili, chciejmy przedewszystkiem

obaczy, co si tam dzieje, 77) aeby zaradzi zemu, odpowiedzia

z powag, trzeba by przcdewszystkiem sprawiedliwym, 78) oczy tata-

rek nie s to mówice oczy Francuzek, ale raczej zwierciada namit-
nej i drzemicej duszy, 79) dla tego przemawiajc w tej materyi mu-
siaem i o tobie niezapomn, 80) stopie najwyszej godnoci na tej

ziemi jest, by prawdziwym czowiek, 81) stepy czciowo s pokryte

piaskami, juto staemi, zawierajcemi w sobie okruchy muszel, ju to

ruchomemi, 82) bogactwo to skada si z bardzo maej liczby przed-

miotów, 83) w blizkoci kadej wody iniryady rozlicznej wielkoci much,

bków, niesychanie uprzykrzonych komarów, w porze letniej bujaj
w powietrzu,

b) 1) Znakomite czyny, wielkie powicenia, wespó z wielkiemi

bdami rzdów i wystpkami osób, gucho przemijay. 2) Postanowi-

em usun si od wszystkiego. 3) To rozumowanie nie trafio do ich

przekonania, owszem tylko oburzyo wielu przeciwko mnie. 4) Korzy-

staem z tej okolicznoci, eby znowu wej w stosunki z tym domem
handlowym. 5) Mimo dotkliwych cierpie ciaa, których przy schyku
dni swoich doznawa, okazywa jednake nadzwyczajn w nich wytrwa-
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o, niekiedy nawet do zadziwienia by wesoym i artobliwym. 6) Wy-
chowanie domowe da dobrego czowieka, wychowanie publiczne powinno
spoeczestwu da dobrego obywatela. 7) Nic, coby przemawiao do

serca, a tern mniej do rozumu, wszdzie czcza igraszka wyrazów. 8)

Na nieszczcie inaczej wiadcz, dzieje. 9) Lecz e wyznawcy praw-

dziwego Boga, musieli przyj to haniebne po kapanach pogaskich
dziedzictwo, którem pogardzi i którego wstydzi si naleao; to by
moe tylko dowodem strasznego ociemnienia tam nawet

,
gdzie jedynie

wiato mogo si rozprzestrzeni. 10) Nadchodzi te czas wzicia si
stanowczego do urzdze wewntrznych kraju.

c) (W cznej mowie). Zorza pónocna.

W miesicu styczniu, w godzinach wieczornych, albo raczej w go-

dzinach nocy, bo noc ju od koca listopada trwa cigle, spodziewaj
si pónocni mieszkacy i z utsknieniem oczekuj powrotu soca.
Okoo poudnia na pónocnej krawdzi horyzontu byskao wiateko i

natychmiast gaso, ale soce — okazae, dobroczynne soce, sprawie-

dliwie ubóstwiane od niektórych narodów, nieznajcych lepszej wiary,

nie wschodzio jeszcze! — ani mody, ani bagania, adna sia i wa-
dza czowieka, nie podoa wydwign go z odlegej bezdennoci i cho
na chwil spojrze na jego blask promienisty. Przywykli oglda to

oywiajce ognisko
,
poegnawszy si z niem wieczorem , nie pomyl

nawet o jego wschodzie — jutro rano — mówi obojtnie; lecz cóby
rzekli, gdyby kto powiedzia: jutro dnia nie bdzie! soce dugo,
dugo nie pokae si na widokrgu i ciga, kilkumiesiczna noc okry-

wa bdzie ziemi cieniem swoim. Jake podanem byoby naówczas

okazanie si jego, z jak niecierpliwoci czekanoby go, z jakiem unie-

sieniem i radoci witanoby pierwszy jego promie! Z podobnem uczu-

ciem przyjmuj tu nietylko pokazanie si na widokrgu wracajcego
soca, ale nawet czas ten, kiedy si go spodziewaj; odtd dla tutej-

szych mieszkaców zaczynaj si dni oczekiwania; a sam dzie pierw-

szego wschodu, jest dniem uroczystoci mimowolnie religijnej, cho
mieszkaniec jest wyznawc religii umysowej a nie zmysowej. O godzi-

nie lOtej przed poudniem ju zaczyna wita. Z wierzchoka wznosz-
cej si skay blisko ujcia Koymy, wida przedmioty chocia dzikie i

niezupenie wyrane, lecz okazale. Od strony pónocnej i wschodniej

rozciga si morze, spokojne, nieporuszone jak wieczno, okryte kry-

sztaowemi, czarodziejskiemi górami, gorejcemi rónokolorowem wia-
tem, przy odbiciu si o nie zorzy. Kady z mieszkaców tutejszych,

spoglda z niecierpliwoci w t stron, wie bowiem, i tam pierwszy

spostrzerze promie soca. Czas zwykle pogodny, lekko powiewajcy

wietrzyk od morza agodzi si mrozu. W tern z wierzchoka góry,

rozlega si gos radosny, gos zwiastujcy przybycie oywiajcego wszel-

kie istoty wiata, w krótkiem wyraeniu przybiegunowego mieszkaca:

„Otó jest! otó jest!! u
I zoty brzeg soca pokazuje si z po za

widokrgu. Janiejc© nad miar promienie jego, w mgnieniu oka roz-

sypuj si na miliony brylantowych iskier.w szronem obcionej atmosferze

i byszcz w postaci iskrzcych si gwiazd, po zwierciadlanych po-
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wierzchniach gór lodowatych. Morze w odlegoci przedstawia wyobrani
czarodziejskie baszty, zamki i miasta, jakby z czystego utworzone kry-

sztau, ale nie rk, ludzk, bo nikt ze miertelnych dotkn si ich

tiie mocen! Rozmaite widziada to si zbliaj, to znów si zagbiaj
w przestrzeni jego, po toczcych si bawanach i niespodziewanie naj-

odleglejsze przedmioty zdaj si nie by dalsze od oczu jak koniec

wycignionej rki czowieka ; zdaje si, e to nie potna wadza przy-

rodzenia i jego prawa odwieczne rozpocieraj swe naturalne dziaania,

lecz jakie niepojte czary i mamice zudzenia!... Niedugo przecie
trwa pociecha tutejszego mieszkaca; soce albowiem zaledwo oddzie-

lio si od widokrgu i cokolwiek si wznioso, ju znowu zachodzi

zaczyna i wkrótce si. chowa, tworzc w przecigu jednej godziny po-

ranek i wieczór..."

d) Astrachan. Ustp ten dajemy do odczytania ' bez

wszelkiego tóinaczenia.



Cz czwarta.

Zasady króce wyszego rzdu.

§. 143 Gdy cz trzecia stanowi pismo tak zwane „kore-

spondencyjne" to cz ta ma nas zaznajomi z pismem „p ar-

ia mentamom" tj. ze sposobem, jak najwicej skróconego pisania

stenograficznego, o ile tylko na to pozwala zwizek zdania, jako

cao w stosunku do kadego swego pojedynczego wyrazu. Cz
druga naszej nauki jest dalszym wypywem z czci pierwszej , tak

te i cz czwarta nietylko, e niepomija postawionych zasad

w czci trzeciej, ale owszem rozszerza i uzupenia je do wyszej

potgi z uwzgldnieniem cile zasadniczych wymaga i prawide

jzyka naszego. W czci trzeciej bowiem mówilimy przewanie

tylko o wyrazach lunie stojcych, tutaj za mówi bdziemy o zda-

niu, azatem o zbiorze wicej wyrazów, wyobraajcych jedne czn
myl — jedne cao.

§. 144. Skracanie wyszego rzdu, uwaa moemy
poniekd jako skracanie zda, bo skracajc pojedyncze jego

czci skadowe, skracamy tern samem ju i zdanie. Czciami ska-

dowemi w zdaniu s w ogólnoci, wyrazy, które ostateczne swe wy-

koczenie pod wzgldem form gramatycznych i myli osigaj do-

piero w zdaniu i tworz pewien stay stosunek wzajemnej zalenoci

wyrazów do siebie si odnoszcych. Na ten; wanie stosunku polega

skracanie wyszego rzdu, lekko lub czciowo zaznaczajc

wyrazy te, których caa peno gramatyczna da si wiernie i bez

trudnoci odgadn ze zwizku i myli zdania. Przytem kade

zdanie uwaamy jako jedne cao dla siebie, bez rónicy czy ono

jest gównem czy podrzdnem — a w ogóle, im które zdanie wicej

jest rozwinitem, tym korzystniej i tern mjelej moemy je skraca.
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§. 145. W wyrazach pojedynczych ródosów, w wy-

razach zoonych za ródosów i przy branka s naj-

istotniejsz czci tj. treci wyrazu; na t cz wyrazu targa

si nie wolno, nie naraajc si równoczenie na niemono lub nie-

dokadno w odczytaniu napisanego. Zasady tej pomija nie moe-
my i przy skracaniu zdania, którego najistotniejsz czci jest

przedewszystkiem podmiot a potem orzeczenie. Podmiot zatem

skraca bdziemy z najwikszem umiarkowaniem, wicej ju orze-

czenie jako od podmiotu zalene a z wszelk za swobod okre-

lajce dodatki, nalece tak do podmiotu jak i do orze-

czenia.

§. 146. Powszechnie przyjte skrócenia dla pojedynczych wyra-

zów czyli znaczniki (§. 140) nie ulegaj dalszym jeszcze skróceniom,

natomiast zasada wypowiedziana w §. 71. ma tu swoje najrozciglejsze

zastosowanie z tym dodatkiem, e czasownik napisany tylko samym

ródlosowem — stoi w liczbie pojedynczej czasu teraniejszego i

trybu oznajmujcego, jeeli logiczny zwizek zdania, inaczej czyta

nie nakazuje.

§. 147. Uywamy skraca wyszego rzdu, gdy chcemy naj-

wikszy moliwy pospiech w stenografowaniu osign. W tym

celu opuszczamy wszystko to, co nie jest koniecznie potrzebnem do

wiernego oddania w ogólnoci caego zdania co do jego myli, za
w szególnoci zawartych w niera wyrazów co do dosownoci; gdy
ze wzajemnego stosunku i zwizku pojedynczych wyrazów midzy

sob, z atwoci dorozumie si mona czci danego wyrazu mniej

wybitnie wyraonych lub pominitych.

Ujcie zasad króce wyszego rzdu w pewne stae i wy-

czerpujce prawida, jest w obec najwikszej swobody skadni mowy
naszej, tern mniej moliwem, o ile e zastosowanie tego sposobu pi-

sania jest zawisem w przewanej jeszcze czci od indywidualnego

wyksztacenia i zdolnoci stenografa, tudzie od znajomoci przed-

miotu spisywanego. Stawimy wic dla wszystkich czci mów bez

wyjtku tylko ogólne ramy, oparte na podstawie logicznego stosunku

zalenoci wyrazów w zdaniu, który nam umoliwia dany wyraz ozna-

czy a) tylko samym ródosowem a wzgldnie razem i z przybrank

b) tylko sam przybrank; c) wreszcie tylko wygosow zgosk lub

gosk.

Dzielimy wic skracanie wyszego rzdu na A) skracania ogólne

i B) skracania uzupeniajce.



— 78 —
A) Skracania ogólne.

§. 148, Skracamy wyrazy w zdaniu, gdy wypisujemy| przy

wyrazach pojedynczych sam ródosów, za przy zoonych ródlo-

sów i przybrank, a opuszczamy zakoczenia (formy) gramatyczne,

w liczbie pojedynczej zawsze, za w liczbie mnogiej tylko tam, gdzie

takowe do wiernego oddania myli w zdaniu i wyrazu nie s konie-

cznie potrzebne.

Kilkuzgoskowy ródosów ulega i tutaj skróceniu przez przy-

blienie go do jego pierwiastku (§. 70).

1) Ziemi, ten doczesny pobyt rodu ludzkiego, Bóg obdarzy
wszystkiem, co tylko jest potrzebnem do zachowania wzrostu, rozwoju

i pomylnoci czowieka. 2) Od jego woli zaleao utworzy sobie na

niej raj lub pieko. 3) W stosunku bowiem do nieszcz doznawanych

rzadkie s wypadki, w których siy przyrody bezporednio wpywaj, na

niedol czowieka. 4) Dzi insze myli i czasy, rce wychude od n-
dzy, osaby od ciaru pracy, nikt nie stawi si na rozkaz, nikt nie

poda ni pomocy, ni ochrony. 5) W ród trzech wzgórz agodnej po-

chyoci, których stopy kpaj si w tern samem strumieniu, a czoa
odeszy od siebie powiewajc gstemi krzewy, stan w miesicznych

promieniach czowiek, co przed godzin wyniós kltw z domu boego.
G) W okoo na pitrach zielonoci leay rozcignione , lub jeyy si
w do nachylone postaci, czarne od stóp do garda, blade na twarzach,

migajce tu i owdzie uiskrzon broni. 7) Wtedy po trzeci raz w dniu

owym, z przyjacielem spotka si modzieniec; ujrzaem ich obu w ko-

ciele, 8) I zoy gow na rami towarzyszowi i spuci powieki jakby

marzc, i moe uda mu si zasn na wieki w tej chwili. 9) Sam
teraz, sam jeden ród miasta wielkiego zosta modzieniec i musia si
brata z ludmi napotkanymi. 10) Wzrosych na onie mierci nie zro-

zumiej yjcy, pobledn twarze ludzkie przed wzrokiem upiorów, —
na odgos ich stpa pomie ognisk domowych pochyli si, o gazy
ogniska zamiecie — matka ukryje swe dziecko, ona uprowadzi ma,
by nie poda doni przechodniowi — gwiazda im tylko wieczorna,

gwiazda grobów umiecha si w górze!

B) Skracania uzupeniajce.

§. 149. Powysze ogólne skrócenia uzupeniamy a) gdy z po-

miniciem zakocze gramatycznych, piszemy tylko pierwsz p r z y-

gosow gosk sam lub wzgldnie i z przybrank, wy-

raajc w niej lub z ni równoczenie i . brzmienie samogoskowe

(§. 14). Tak wypisany przygos moemy wzmocni wedle potrzeby

jeszcze i form gramatyczn.

1) Wszystko ze, którego ród ludzki dowiadcza i na które na-

rzeka, pochodzi wycznie z jego wasnej zej woli lub niewiadomoci.

2) Historya ludów jest tego najdobitniejszym dowodem. 3) Ona -jasno
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wykazuje, i potga i sia zego spoczywa wanie tylko w niewiado-

moci naszej. 4) W cigu mojej pracy okazaa si jednak potrzeba

dalszego rozwinicia tej myli zasadniczej. 5) Wspomnielimy wyej,

e posannictwo w wiecie czynów narodowych, w polityce, przysu
innym narodom, ni posannictwo czynów ogólno ludzkich, w religii.

6) Znam ja dobrze ca, warto teje opinii i wiem, kiedy si jej

cze naley, a kiedy wzgarda, dlatego te wiernym zawsze pozostan

memu godu: „Rób co powinien — niech co bd si stanie. 7) Nim
jeszcze czas, dugie prace nagromadzone, przekazania z pokolenia na

pokolenie, doday do pierwszych nierównoci naturalnych nowe nie-

równoci , traktatowe , trzeba przj^zna , e nawet w stanie dzikoci

czowiek dobrze od natury uposaony, mia wielk wyszo.

h) przy wyrazach zoonych, tylko przybrank sam
jeeli ródosów i forma gramatyczna wypywaj ze zwizku zdania.

Przybrank t moemy nadto wzmocni jeszcze wedle potrzeby i

form gramatyczn odnonego wyrazu, wypisan nad lini.

1) Rozszerzanie wszechstronne owiaty, jest najlepszym rodkiem
do usunicia zego, bdcego skutkiem przewrotnoci jednych , a braku

wiedzy u drugich. 2) Kady czowiek, jako czonek spoeczestwa, o ile

jego wiedza i nabyte dowiadczenie uzdolniaj go do tego, powinien

przez dobrze zrozumiany wasny interes, przyczynia si, do usunicia

przesdów i uprzedze bdcych gówn przyczyn niezgody i wypy-
wajcych z niej klsk spoeczestwa. 3) Dugo wszechwadna potga
materyalizmu pogaskiego stawiaa tam rozwijaniu si zasad , wzywa-
jcych ludzi do mioci, zgody braterstwa i wzajemnego pojednania si.

4) Wymiana swoich podów jest drog, któr ludzi jedni od drugich

nabywaj wiksz cz przedmiotów jakich potrzebuj, 5) Wykorczo-

waem pole, które gogiem tylko porastao; ogrodziem je, osadziem
drzewami, pokryem budowlami, lub co na jedno wychodzi, nabyem je

dajc w zamian inne przedmioty pochodzce z mojej pracy. 6) Z tymi

zarzutami rozprawi si w dwóch rozdziaach nastpujcych i spodzie-

wam si, e te czcze chmury znikn przed prawd, tak jak lekka mga
niknie przed socem piknego poranku.

c) nareszcie oprócz powyej wskazanych sposobów moemy
skraca czasownik w zdaniu, przez jego wygosow, gosk
lub zgosk.

1) Taki stan jest do nie zniesienia, ale có bezsilnym w tym
przypadku robi wypada, 2) Twój przyjaciel — to wielki finansista —
poycza cigle a nigdy nie oddaje, 3) Co mniemasz o tern przedsi-
biorstwie — przynie moe miliony w zysku, ale nie tym, co bd
pracowa, lecz tym co wygodnie swe kapitay z dobrze zamknitych
skrzy wyjm, by je potem nazad z lichw dwukrotn schowa. 4)

Czyli nie jest koniecznem, aeby spekulanci baczni na rozmaite kolei

wartoci papierów publicznych, przybiegali one kupowa, kiedy upadaj
w kursie a potemu odsprzedawali, kiedy si podnosz, 5) Natura
obdarza obficie czowieka podami wystarcz ajcemi do jego najwymyl-
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niejszych potrzeb i wygód — a przecie to wszystko nam jeszcze nie

wystarcza — pragniemy i pragniemy jeszcze czego— sami nie wiemy
czego i zostaniemy wiecznie godnymi.

§. 151. Jako to s kr ac tania wyszego rzdu, uwaa
naley skracanie ogólne, które tylko skracaniem uzupeniajcem, uzu-

peni moemy, ztd wynika, e kade zdanie moe zawiera a waciwie

bdzie zawiera w sobie wyrazy, równoczenie skrócone podug powy
wykazanych kilku lub wszystkich sposobów.

Tam gdzie ulegnie ródosów skróceniu tj. nie bdzie zupenie

wypisanym, tam bdziemy mogli wedle potrzeby czasami wzmocni

go dla wikszej pewnoci , form gramatyczn, tu nad lini wy-

pisan. Poniej podane przykady z obok stojcem tumaczeniem

i bez takowego, zdaniem naszem wystarcz do ostatecznego do-

kadnego obznajomienia si z teory i praktyk stenograficzn, jeeli

tylko nie zabraknie wytrwaoci i dobrej chci.

§. 152. Przykady do wiczenia.

a) Sid Hamed ben Mahomed el Mokraoi, kalif Medary i gowa
jednej z najznakomitszych rodzin Algieru, który w lutym 1853 roku

w powrocie z Mekki bawi w Paryu powiada: W cigu dugiego mego
ycia widziaem w moich pokoleniach u mych przyjació i mych sug,

przeszo 2000 wychowujcych si rebit i mog zapewni, e wszy-

stkie te, których wychowania nie rozpoczto wczenie i podug tu wy-

uszczonych zasad, wyszy na niej>ojtne, nieprzyjemne i do wojny

niezdatne konie.

Zapewniam nadto, e w dugich a szybkich pochodach, jakie

czsto na czele 1200— 1500 jazdy odbywaem, nawet konie chude,

byle rycho do trudów wzwyczajone nigdy chorgwi nie odstpiy, na-

tomiast tuste a zbyt póno jedone konie zwykle nie wytrway.

Moje przekonanie w tej mierze gruntuje si na dugiem dowiad-
czeniu tak mocno, e niedawno temu w Kairo, gdzie koniecznie trzeba

mi byo koni kupi, odrzucaem bez wahania si wszystkie za póno
ujedane.

— Jake ko twój wychowany? byo pierwszem mem pytaniem.

— Panie — odpowiedzia mieszkaniec miasta — ko ten szary

siwizn przyrzecznych ska, wychowa si u mnie jakby moje dziecko

—

zawsze dobrze karmiony, pielgnowany, usugiwany, bo dopiero z czter-

ma laty zaczem go dosiada. — Zobacz sam jak jest tusty i jak

tgi w nogach.

— Dobrze, przyjacielu, zatrzymaj go sobie. To twoja i twej

rodziny duma; — hab byoby dla mej siwej brody, gdybym Ci
chcia go pozbawia.

— A ty! pytaem dalej innego Araba, w którym natychmiast

poznaem syna puszczy po ogorzaej od soca twarzy — jake ty

wychowa twego konia?
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— Panie — odpowiedzia — wczenie przyzwyczajaem grzbiet

jego do sioda, a pysk do wdzida*, jedziem na nim nieraz daleko,

bardzo daleko; byway dnie, e nie dosta napoju ,• noce bez obroku;

jest on chudy prawda, ale gdy napotkasz wroga nie zawiedzie ci. To

ci przysigam na' dzie sdu ostatecznego,) w którym Bóg sdzi
bdzie, a anioowie wiadkami.

— Przywiecie tego kasztana do mego'- namiotu i zapacie go!

b) Franciszek Ksawery Gabelsberger.

Franciszek Ksawery Gabelsberger urodzi si w Monachium'' dnia

9. lutego 1789. z rodziców ubogich i przedtem nieznanyeh;
1

' Oj ciec jego

by fabrykantem dtych instrumentów, co na ówczas bardzo mae
dochody przynosio i nie dozwolio mu nawet szczupego uzbiera

mienia, by po mierci zabezpieczy zhoniejszy los swej
(

familii.

W roku 1792 zmiera ojciec Gabelsbergera, zostawiajc biedn ' wdow,
w najopakaszym stanie majtkowym, wraz z czworgiem maoletnich

dzieci, midzy któremi Franciszek Ksawery by najmodszym. Matka
wic, która nie' miaa sposobów wyywienia swoich dzieci, tern mniej

moga myle o ich wyksztaceniu naukowem, i gdyby nie ta szczliwa
okoliczno, e spokrewniony z Gabelsbergerami niejaki Plinckioft, na-

uczyciel i dyrektor chóru królewskiego , wzi na swoje opiek Fran-

ciszka , nie ulega wtpliwoci , e tene nie byby zdoa dobi si
tego stopnia wyksztacenia i wiadomoci naukowych, które mii * umo-
liwiy, wynalazkiem „niemieckiego cisopisu" stan poniekd na

równi z mami, których histórya jako wielkicK i 'dobroczynnych

wynalazców chlubnie na kartach' swoich zapisaa. Pierwsze' studya

odbywa mody Gabelsberger pod biciem i kierownictwem swego
(

opie-

kuna r. 1801— 1802. w opactwie Ottobeuer, nastpnie za gdy'' Ho zo-

stao zniesionem, od r. 1805. do 1807. w "samem Monachium. Sko-
czywszy wreszcie szkoy rednie, zwróci ha siebie uwag kilkoma udri-

emi próbami z kaligrafii, i litografii bdcej wówczas w ltoleDe , tak

i ju w r. 1809. otrzyma posad dziennego pisarza w kr. gównej
administracyi publicznych furidacyj. Wprawdzie pragn' on mocno ' pój,
w celu dalszego ksztacenia si na jaki uniwersytet,' lecz 'w braku

takowego w Monachium, rodki majtkowe 'nie pozwalay mii gdzie

indziej 'si uda, za saby ustrój cielesny zmusi go" do porzu-

cenia zamiaru, by nauczycielem. ' Wbrew swej woli pchnity na inn
drog, szukania sobie chleba powszedniego, nie przestawa' jednake
pilnie zajmywa si studyami przedewszystkiem filologii klasycznej' apo-
temu matematyki i fizyki. Jest on bowiem wynalazc metody' rachowania

podug wasnej pospiesznej tablicy rachunkowej
,
jak równie wymyli

i telegraf „optyczny," który jednake w' obec telegrafu
,
elektrycznego

ostatecznie na nic si nie przyda. Cichy ,

i' pracowity, prawie w sobie

zupenie zamknity* i melancholijnie usposobiony Gabelsberger, cieszy

si przychylnoci swoich przeoonych, gdy widzimy gó ju w 1810.

kancelist przy gównym komisaryacie obwodu Isaru, w 1813. w tyme
samym charakterze przy królewskiej kasie fundacyi publicznych a wre-

szcie w 1823. zosta zamianowany tajnym sekretarzem przy bawarskiem

G
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ministerstwie spraw wewntrznych. Na tern stanowisku pozostaje on

z ma przerw, w 1825. a do swej mierci, a majc ju jakie takie

stae i wicej wystarczajce utrzymanie , odda si z caym zapaem i

niesychan wytrwaoci studyom not tyroniaskich i utworzeniu nowej

oryginalnej stenografii niemieckiej, mogcej sta na równi z systemami

angielskiemi i francuzkiemi. Jednakowo jego oczekiwania w tej mie-

rze przecign skutek w nadspodziewany sposób, co ju w rysie hi-

storycznym niniejszego dziea, mielimy sposobno porówna i wykaza
ow wielk donioso i dominujc doskonao nauki Gabelsbergera

nad wszystkiemi dotychczasowymi wynalazkami w dziedzinie cisopi-

sarstwa. Jeeli si zway, e Gabelsberger zabierajc si do wykona-
nia swego dziea, ledwie ukoczy szkoy gimnazyalne i to z poczt-
kiem wieku naszego, to istotnie potrzeba si zdziwi, nad t gbok
uczonoci i znajomoci rzeczy, jaka niezaprzeczenie z kadej teoryi

jego wynalezionego systemu przeziera. Niemniej niczem niezwichnita

wytrwao w raz przedsiwzitym zamiarze i szlachetne zaparcie si
dla sprawy publicznej , zasuguje na wszechstronne uznanie z naszej

strony. Po kilkuletnich mozolnych próbach i studyach, mia on w 1818.

swój system o tyle wykoczony, e ju w r. 1819. móg da publiczne

dowody swej biegoci i zdolnoci, co mu wreszcie wprawdzie, na czas

krótki, w r. 1823. zjednao ze strony rzdu bawarskiego niejak ma
subwency, któr jednak, w skutek zawistnych wpywów wnet postrada.

Tylko przy najwikszej ofierze swoich szczupych dochodów, czasu i zdro-

wia, doprowadzi swoje dzieo do skutku i przedoy je w roku 1829.

król. bawarskiej akademii umiejtnoci do ocenienia. Sprawozdanie

teje akademii, wyraa si o pracy Gabelsbergera jk najpochlebniej i

zaleca takow jako praktyczn i bardzo uyteczn. Dopiero w lat 17,

od powstania swego systemu, po doznanych wielu trudach, zawodach

i stratach majtkowych, wyda Gabelsberger w 1834. ksik naukow
swego systemu wasnym nakadem pod tytuem: Anleitung ur
dutschen Redezeichenkunst oder Stenographie. Ksika
ta bdzie na zawsze pomnikowym dowodem, co wytrwao i usilna

praca pojedynczego czowieka zdziaa mog. Jest ona w duej oktawce

i bardzo starannie — e tak powiemy z prawdziw ojcowsk troskli-

woci wydana. Na 142 stronicach obejmuje ona ogóln, historyczno-
teoretyczn cz, poczem nastpuje 140 stronic drugiej szcze-
gólnej i praktycznej czci, z których tylko 36 ostatnich stron

zwykym druidem, reszta za 364, w udaej wasnorcznej auto-
grafii na kamieniu s wykonane. Gabelsberger wic zajmuje wzniose

stanowisko jako twórca waciwej niemieckiej stenografii, przedtem zupe-
nie nieznanej gazi umiejtnoci, której wano i donioso dzisiaj

z kadym dniem lepiej uczymy si poznawa. Zajmywa si on

cigle i niezmordowanie tak rozpowszechnieniem swej nauki jak i

jej udoskonaleniem, a owocem tych usiowa jest poprawne wyda-

nie jego nauki w 1843. pod tytuem: Neue Vervollkommnun gen
der dutschen Redezeichenkunst oder Stenographie. Wa-
nie zajtego uskutecznieniem trzeciego i poprawnego wydania swej

nauki i doprowadzeniem do wykonania czcionek ruchomych dla swego

systemu, zaskoczya go naga mier dnia 4, stycznia 1849. roku,
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przezco szkoa jego, liczca wówczas znakomity zastp zwolenników,

poniosa niczem niepowetowan strat. Mogia pokrya zwoki mistrza,

leoz duch jego yje cigle poród zwolenników, którzy spucizn prze-

kazan sobie z synowskiem powiceniem ksztacc i rozpowszechnia*

jc, uwieczni w dugie pokolenia pami Gabelsbergera jako w dzie-

jach odrodzenia si umiejtno zasuonego ma.

c) Ignacy Jakób Heger.

Do mów, którzy Da polu stenografii Gabelsbergerowskiej naj-

znakomitsze usugi oddali, policzamy pobratymca naszego Ignacego J.

Hegera, pierwszego i najdzielniejszego apostoa stenografii w Austryi.

Modo Hegera ta sama, co i Gabelsbergera; jest to pasowanie si ci-

gemi przeciwnociami a czstokro i ndz i tylko silny duch wiejcy

w kadym kroku, myli i czynie, pokonywa wreszcie zapory zawist-

nego losu. Ujrza on wiato dzienne w Policzku, maem miasteczku

czeskiem obwodu Chrutymskiego, pod strzech wcale nie zamonego rol-

nika czeskiego. Mody Ignacy, zdradzajcy niepohamowany zapa do nauki,

ledwie ukoczy elementarne szkoy w swojem miasteczku rodzinnem,

a ju musia rozsta si z nauk i ksikami , by wedle nieubaga-

nej woli swego ojca, odda si gospodarstwu wiejskiemu, na szczupej

niwie ojcowizny. Atoli nie dugo upada pod ciarem pracy rolnika;

smutny wypadek, mier ojca, umoliwi mu powrót do szkó, mimo
usiowa przyjació i znajomych, by go od tak szalonego, jak nazywali

przedsiwzicia odwie.

Bez wszelkich zasobów materyalnych i liczc jedynie na wa-
sne siy i szczcie, uda si on do Litomierzyc, gdzie pomoc nadspo-

dziewana jednego z nauczycieli tamtejszych a póniej udzielanie lekcyi

po domach prywatnych, zapewniy mu przynajmniej tymczasowe utrzy-

manie i umoliwiy ukoczenie studyów gimnazyalnych. Nastpnie uda
si do Oumuca , w celu ukoczenia swych studyów na tamtejszem

lyceum i powicenia si zawodowi duchownemu, co byo jego najgo-

rtszem yczeniem. Ukoczywszy w latach 1823. do 1825. studya ów-

czesne tak zwane filozoficzne z jak najlepszym postpem, stara si o

przyjcie do seminaryum oomunieckiego, co jednake mu wrcz, jako

nienalecemu do tej dyecezyi, odmówiono. Niekorzystna ta okoliczno
zmusia go do oddania si studyom prawniczym; a nawet sucha i

kursów medycznych, lecz ciga troska o codzienne utrzymanie i nadmiar
pracy umysowej, przyprawiy go o cik chorob, z której wreszcie

wyszedszy, uczuwa przecie jej dolegliwe skutki przez lat wiele, tak

e nawet sam zwtpi, aeby móg kiedy przyj do zdrowia. W kocu
przyszedszy do zdrowia, uda si do Wiednia w r. 1833. celem uko-
czenia rozpocztych studyów prawniczych, co mu zajo jeszcze dwa
lata czasu. Z kocem roku 1835. wstpi Heger jako ukoczony pra-

wnik do suby rzdowej w charakterze praktykanta i w tym to wa-
nie czasie rozpocz swoje studya okoo stenografii czyli cisopisu.

Najprzód zaznajomi on si z systemem Taylora, podug niemieckiego

wydania Danzera, nastpnie za przyswoi sobie system Nowaka,
na podstawie którego zbudowa swój wasny system, podug którego

6*
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